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Filme de Abertura
My Blueberry Nigths

Competição Internacional

Wong Kar-Wai, Hong Kong/EUA, fic., 2007, 96’
24 quinta/thursday, 21h30, cinema São Jorge 1

Filmes nunca antes apresentados publicamente em Portugal e terminados em 2007 ou 2008. Concorrem filmes de
ficção, animação, experimentais ou documentários, que sejam primeiras e segundas obras dos seus realizadores.

Longas Metragens

El Asaltante
De Pablo Fendrik, Argentina, fic., 2007, 71´
25 Sexta/friday, 18h30, Cinema londres 1
1 quinta/thursday, 18h30, Cinema londres 1

Ramos é um homem bem vestido e de ar simpático, que tem uma necessidade incontrolável
de tirar dinheiro às pessoas. É um ladrão charmoso e determinado. Quando foge a câmara
empurra-nos atrás dele, como testemunhas
activas da sua ansiedade e desespero. O
realismo conseguido pelo trabalho semi-documental da câmara e o fascínio obsessivo pela
angústia de uma personagem acossada fazem
lembrar algo dos filmes dos irmãos Dardenne.
A primeira obra de Fendrik enquanto realizador,
é uma saga intimista quase dada em tempo real
e com uma economia de meios extraordinária,
com toda a acção a decorrer ao longo de uma
manhã. Cada espectador é mais um cúmplice
de Ramos, também devido à extraordinária
interpretação do actor Arturo Goetz na pele da
personagem principal.

El Asaltante

Com Norah Jones no papel principal e um
naipe de actores consagrados (Jude Law,
David Strathairn, Rachel Weisz e Natalie
Portman), “My Blueberry Nights” é a primeira
incursão americana do realizador de “Chungking Express” e “In the Mood for Love”.
Elizabeth (Norah Jones), após sofrer uma
desilusão amorosa, embarca numa viagem
pela América em busca de si mesma. Deixa
para trás uma vida de recordações, um
sonho e um novo amigo – o dono de um
café nova-iroquino – vai em busca de algo
que lhe remende o coração despedaçado.
Ocupando-se como empregada de café,
trava amizade com clientes cujos desejos
são maiores do que os seus: um polícia atormentado, a mulher que o abandonou e uma
jogadora que perdeu a sorte e tem contas a
ajustar. Estas novas experiências vão redefinir
as suas perspectivas de vida, a forma como
encara as relações e, em última instância, a
sua própria identidade. Pouco a pouco, Elizabeth vai-se desligando do passado e descobrindo o seu novo caminho.

Charly
De Isild Le Besco, França, fic., 2007, 95`

Angie tem 33 anos e é uma dedicada funcionária de uma agência de recrutamento de
trabalhadores temporários. Apesar disso,
acaba por ser despedida numa redução
de pessoal da empresa por motivos pouco
claros. Cansada da vida precária e de ficar
apenas a “ver os navios passarem” resolve
criar a sua própria empresa de recrutamento. A sua empresa fará a ponte entre
jovens emigrantes de Leste e empresas de
trabalho temporário em Londres. Rapidamente percebe que os emigrantes ilegais são
muito mais “lucrativos” do que aqueles que
têm todos os papéis em ordem. Voltando às
temáticas sociais que lhe são mais caras,
Ken Loach confronta-nos com uma realidade social cada vez mais preocupante: a da
imigração ilegal e as consequências que dela
advêm, onde a dignidade humana é, muitas
vezes, um conceito desconhecido.

Charly

3 Sábado/saturday, 21h30, cinema São Jorge 1

Pas a Nivell

Ken Loach, Reino Unido, fic., 2007, 96´

Correction
De Thanos Anastopoulos, Grécia, fic., 2007, 83´
30 quarta/wednesday, 19h00, cinema São Jorge 1
2 Sexta/friday, 16h15, cinema São Jorge 3

Um homem sai da prisão. Yorgos Symeoforidis
é um grego rude que deambula por Atenas após
um percurso de vida complicado, que vamos
descobrindo pouco a pouco. Um dia conhece
uma jovem mulher que trabalha num restaurante e tem uma filha. Ele arranja emprego no
mesmo sítio. Ambas parecem conhecê-lo,
mas as raízes da sua ligação permanecem por
revelar completamente... Yorgos começa a ser
perseguido por um grupo de ultra-nacionalistas,
com que se costumava relacionar e que estão
ligados aos distúrbios provocados em jogos
de futebol pela claque da selecção grega. Um
retrato duro de uma personagem presa numa
Atenas cinzenta, cheia de graffitis, povoada de
imigrantes ilegais e bairros degradados, que só
o amor e o perdão podem resgatar.

The Flower Bridge
De Thomas Ciulei, Roménia, doc., 2008, 87´
25 Sexta/friday, 15h45, cinema londres 1
1 quinta/thursday, 21h45, cinema londres 1

Numa pequena aldeia na Moldávia, Costica
cria sozinho os seus três filhos: a mãe deles
emigrou para Itália em busca de trabalho e há
já algum tempo que nenhum dos quatro a vê.

The Flower Bridge

It´s a Free World

Nicolas, um rapaz orfão de 14 anos, vive com
um casal de velhos. Um dia rouba-os e foge
com um livro e um postal. O livro irá lê-lo com
uma rapariga que acabou de conhecer. O postal
irá para o mar com a rapariga. Charly é a rapariga. Prostitui-se. Eles são como dois jovens
animais selvagens. Vivem juntos na caravana
dela durante apenas alguns dias, mas ele certamente não a esquecerá. Rodado em apenas
quinze dias, “Charly” relata a crueza que a vida
pode, por vezes, assumir de forma tão natural
que desarma qualquer moralismo. É a segunda
obra assinada por Isild Le Besco, que sendo
uma das mais talentosas actrizes francesas do
presente (recordem-se as suas interpretações
em “Pas Douce” de Jeanne Waltz, premiado no
IndieLisboa 2007 e em vários filmes de Benoît
Jacquot) é também uma óptima surpresa como
realizadora e directora de actores (as interpretações do par de jovens protagonistas, ambos
estreantes, é um dos trunfos maiores do filme).

La France

Filme de Encerramento

28 Segunda/monday, 18h30, Cinema londres 1
1 quinta/thursday, 19h00, fórum lisboa

A presença dela apenas é perceptível nos
telefonemas e nos presentes que envia. Mas
Costica não é o único pai sozinho na sua
aldeia. Depois do belíssimo “Asta E” (que o
IndieLisboa também exibe este ano, na retrospectiva dedicada ao Novo Cinema Romeno),
Thomas Ciulei confirma com “The Flower
Bridge” que é um dos nomes incontornáveis
da intensa renovação criativa em curso no
cinema do seu país.

La France
De Serge Bozon, França, fic., 2007, 102´
30 quarta/wednesday, 21h45, cinema londres 1
2 Sexta/friday, 19h00, cinema São Jorge 1

França. Outono de 1917. A I Guerra Mundial
está ao rubro. Longe do combate, Camille leva
uma vida marcada pelas notícias que o marido
lhe manda da frente. Mas um dia recebe uma
carta dele a pôr fim à sua relação. Confusa e

Correction

determinada, decide disfarçar-se de homem e
ir procurá-lo. Tomando atalhos pelos campos
para evitar os exércitos em confronto, cruzase numa floresta com um pequeno grupo de
desertores e acaba por juntar-se a eles na
sua busca pelo marido. “La France” não é um
filme de guerra, quase não há cenas que a
mostrem e apenas se ouvem ao longe os seus
ecos, mas a incerteza e a ansiedade que ela
provoca nos homens estão sempre presentes.
Um melodrama não isento de humor, onde
a original banda sonora – como se estivéssemos num inesperado filme musical - ajuda
a compor uma abordagem completamente
original de um dos momentos mais marcantes
da história francesa.

Momma’s Man
De Azazel Jacobs, EUA, fic., 2008, 98´

Momma’s Man

29 terça/tuesday, 21h30, cinema São Jorge 3
1 quinta/thursday, 19h00, cinema São Jorge 1

Mikey é um homem de trinta e poucos anos.
Um dia, após um desaire pessoal, regressa ao
seu antigo quarto em casa dos pais em Nova
Iorque. Com a desculpa de que perdeu o voo
de regresso a Los Angeles, Mikey tem motivo
para ficar mais 24 horas na sua antiga casa.
De regresso ao seu quarto rodeia-se dos
antigos brinquedos, livros de BD e outras relíquias da sua juventude. Mas as horas passam
e as desculpas para continuar lá começam a
tornar-se cada vez mais estranhas e constrangedoras, enquanto a sua mulher não pára
de telefonar cada vez mais desesperada…
Mikey está determinado a voltar ao passado:
reaproxima-se de um vizinho e de uma exnamorada do liceu. E este retorno mantemse até Mikey se sentir fisicamente incapaz
de atravessar a porta de saída da casa dos
pais… Num registo semi-autobiográfico,
Azazel Jacobs filma os seus próprios pais
(o pai, Ken Jacobs, é um dos nomes mais
importantes do cinema experimental), relatando a crise existencial dos jovens adultos
quando percebem que a vida que tinham no
“ninho” familiar não se repetirá.

The Mother
Night Train

De Pere Vilà, Espanha, fic., 2007, 103´
27 domingo/sunday, 15h45, cinema londres 1
2 Sexta/friday, 21h45, cinema londres 1

O facto de teres terminado com sucesso os teus
estudos não significa que estejas preparado para
a vida. Depois de terminada a carreira escolar e
ao fim de algum tempo de indecisões, a apatia e a
frustração fazem com que Marc faça uma escolha
transitória. O jovem aceita um emprego sazonal
na aldeia turística em que vive a sua avó. Marc
comporta-se como um zombie, apenas a avó
parece conseguir comunicar com ele. Quando
ela subitamente morre, ele vê-se confrontado
com a necessidade de tomar a iniciativa. Visivelmente inspirado no cinema de Tsai Ming-Liang,
este primeiro filme de Pere Vilà é construído
por longos planos que nos transportam para a
indefinição característica da adolescência. “Pas
a Nivell” é um retrato intimista de uma difícil
viagem em direcção à maturidade.

Pink
De Alexander Voulgaris, Grécia, fic., 2007, 90´
26 Sábado/saturday, 21h45, cinema londres 1
29 terça/tuesday, 15h45, cinema londres 1

Vassilis Galis tem vinte e poucos anos, vive
com o pai e com o irmão e tenta lidar com a
enxurrada de emoções inerentes à passagem
para a idade adulta. Escreve músicas e sonha
com Emily, uma inglesa por quem se apaixonou numa passagem de ano em Berlim.
Um dia conhece uma precoce menina de
onze anos, com quem começa a passar a
maior parte do tempo. O irmão de Vassilis é
uma estrela de cinema que percorre as ruas
dando autógrafos a adolescentes, em troca
dos seus números de telefone... Enquanto
isso, o pai de ambos, que também tem uma
fixação por mulheres mais jovens, quase não
fala, tem medo das palavras. “Pink” é uma
mistura improvável de Richard Linklater, Wes
Anderson, Federico Fellini e Woody Allen, com
o realizador (que interpreta o protagonista) a
falar de forma simultaneamente terna e lúcida
sobre os medos que nos tolhem e, em última
instância, nos impedem de realizar sonhos.

De Antoine Cattin e Pavel Kostomarov, Suíça/
França, doc., 2007, 80´

Wonderful Town

25 Sexta/friday, 18h30, cinema São Jorge 2
27 domingo/sunday, 16h00, teatro maria matos

De Aditya Assarat, Tailândia, fic., 2007, 90´

A vida de Lyuba não é fácil. Vive no sul da
Rússia e, por ter fugido do marido violento,
tem ao seu encargo nove filhos. Lyuba
trabalha muito e ainda não perdeu a esperança de encontrar um novo marido, mas o
rol de exigências é muito extenso: um homem
que não beba, que goste de crianças e que
ajude em casa. Neste documentário, Antoine
Cattin e Pavel Kostomarov focam as contradições de uma sociedade russa patriarcal:
mulheres cujo comportamento (em reacção à
negligência dos homens) reproduz as antigas
estruturas, ao educarem os filhos da mesma
forma que os seus maridos foram educados.
Apesar da sua coragem Lyuba nota que os
filhos não se distinguem muito da brutalidade
dos homens que conheceu. Um documentário pungente e duro centrado na personagem de uma “mãe coragem” apanhada no
determinismo social.

Night Train
De Diao Yinan, China, fic., 2007, 91´

Pink

Wonderful Town

The Mother

Pas a Nivell

27 domingo/Sunday, 18h45, cinema São Jorge 3
30 quarta/wednesday, 16h15, cinema São Jorge 3

Uma pequena cidade no sul da Tailândia,
situada perto da estância turística de Phuket.
Desde o tsunami, no final de 2004, os habitantes perderam os empregos ligados ao
turismo e recordam tempos em que a vida era
mais simples. Um dia, um jovem arquitecto
chega à cidade. Vem de Banguecoque para
supervisionar a reconstrução de um resort.
Aluga um quarto no hotel de uma jovem mulher,
com quem se vai envolvendo lenta mas irresistivelmente. Ele ajuda-a na lavandaria e traz-lhe
laranjas de Phuket, ela deixa-se seduzir. Mas
no meio pequeno onde vive, a notícia do seu
relacionamento amoroso com um estranho
espalha-se e é mal recebida. O irmão mais
novo dela vai encabeçar as hostilidades contra
o par romântico e provocar um desfecho inesperado para a sua história de amor. Melodrama
contido e de enorme lirismo na descrição de
paisagens e sentimentos, “Wonderful Town”
mostra-nos uma sociedade triste onde a felicidade dos outros é algo difícil de aceitar.

29 terça/tuesday, 21h45, cinema londres 1
2 Sexta/friday, 18h30, cinema londres 1

A Zona

Wu Hongyan trabalha num tribunal na
província chinesa como oficial de justiça. É
responsável por mulheres que estão na ala
dos condenados à pena de morte. Todos os
fins-de-semana sai em busca de amor em
festas organizadas com o intuito de promover
o encontro entre pessoas sós. Mas os seus
encontros, mais sexuais do que emocionais,
correm sempre mal. Até que um dia conhece
o misterioso Li Jun, cuja mulher é uma das
prisioneiras da sua ala... Rodado numa zona
industrial inóspita e lidando com temas delicados que a sociedade chinesa contemporânea ainda revela dificuldade em abordar
(também por isso o filme surpreende), “Night
Train” é mais um exemplo da enorme vitalidade de uma cinematografia que revela aqui
um novo e singular talento.

De Sandro Aguilar, Portugal, fic., 2008, 99´
30 quarta/wednesday, 21h45, cinema São Jorge 1
3 Sábado/saturday, 15h00, cinema londres 2

Ele é mesmo capaz de pressentir a queda e sentir
na pele os sulcos profundos cavados no chão,
exactamente como percebe, mesmo de olhos
fechados, quando uma enfermeira olha para si.
Ele sabe que seguindo esse trilho no chão e uma
vez lá em baixo, apenas encontraria ferro e carne
fundidos num só. Ele sabe que não podendo
estender o braço ao abismo e dele resgatar a sua
mãe, resta-lhe mergulhar nesse subterrâneo ao
qual tem acesso privilegiado porque ainda não
conhece mais nada. Solitária mas involuntariamente comunicante - a zona acolhe, a zona liberta.
A muito aguardada estreia na longa metragem de
Sandro Aguilar, depois de várias curtas multipremiadas nacional e internacionalmente.

71´
26 Sábado/saturday, 16h15, Cinema São Jorge 3
30 quarta/wednesday, 23h45, Cinema São Jorge 3

79´
25 Sexta/friday, 16h15, cinema São Jorge 3
30 quarta/wednesday, 21h30, Cinema São Jorge 3

With a Little Patience

The Apology Line

Bricostory

László Nemes Jeles, fic., Hungria, 2007, 13´

James Lees, doc., Reino Unido, 2007, 10´

Andrea Padureanu, fic., Roménia, 2007, 22´

Don Roberto’s Shadow

Le mort n’entend pas sonner les
cloches

A Good Day for a Swim
Bogdan Mustata, fic., Roménia, 2007, 9´

Cabra Cega
João Constâncio, fic., Portugal, 2008, 25´

1977
Peque Varela, exp./anim., Reino Unido/Espanha,
2007, 8´

Sente-se culpado de alguma coisa? THE
APOLOGY LINE tem a solução: uma linha telefónica para a qual se pode ligar e confessar, de
forma anónima, o que se quiser. O filme junta
confissões reais e pinta-as com imagens que
muitas vezes nos passam despercebidas. DON
ROBERTO´S SHADOW relata o confronto de um
prisioneiro com as suas memórias, vinte anos
após a sua libertação. Em 1973, Roberto Saldivar
foi preso e encarcerado numa antiga mina no norte
do Chile, usada como campo de concentração
para prisioneiros políticos. Em A GOOD DAY FOR
A SWIM, três criminosos adolescentes fogem de
um reformatório na Roménia. Enquanto tentam
sair do país envolvem-se com um camionista e
com uma prostituta. Em CABRA CEGA, Jorge, um
jovem mas promissor advogado diabético, decide
numas férias de Verão pedir o divórcio à sua mulher,
Filipa, que em tempos foi a sua enfermeira. No dia
seguinte chegam dois amigos: Tiago, um velho
amigo que é escritor e tem um caso com Filipa
e a irmã dele, Francisca, que tem um caso com
Jorge. Os dias seguintes serão de pouca harmonia
e de estranhas ocorrências. 1977 transporta-nos
até uma pequena cidade, onde um problema
cresce... Uma adolescente tenta descobrir a sua
identidade. Fechada num corpo de mulher e na
indecisão entre dois sexos, vê-se a braços com
uma sociedade cheia de estereótipos.

Competição Curtas 2
87´
25 sexta/friday, 18h45, Cinema São Jorge 3
30 quarta/wednesday, 18h45, Cinema São Jorge 3

Irinka et Sandrinka
Sandrine Stoïanov, anim., França/Bélgica, 2007, 17´

O Matricida
Sílvio Varela Sousa, fic., Portugal, 2007, 16´

52 Procent
Rafal Skalski, doc., Polónia, 2007, 19’

Aqua
Leonardo António, fic., Portugal, 2007, 20´

Light My Fire
Jong-pil Lee, fic., Coreia do Sul, 2007, 30´

IRINKA ET SANDRINKA são ambas de origem
russa, enquanto bebem chá recordam os seus
antepassados. Irène lembra a sua dolorosa
infância na altura do colapso do regime. Sandrine
sonha acordada sonhos habitados por duas
personagens imaginárias. O MATRICIDA apresenta-nos Daniel. A sua mãe morreu de cancro,
mas ele só percebe o verdadeiro significado
dessa perda no primeiro Natal que a família passa
sem ela. De repente uma revelação inesperada
ameaça destruir a imagem que Daniel guarda da
mãe. Em 52 PERCENT: Alla sonha entrar para a
Academia de Ballet de São Petersburgo, mas as
regras são muito claras e rígidas. O comprimento
e altura das suas pernas tem de representar 52
por cento da sua altura total. Ela tem dois meses
para o conseguir. Deixar registo da altura da raça
humana é o objectivo a atingir em AQUA. Num
hipotético cenário futuro de caos, onde a água
potável é o bem mais raro e mais precioso, um
cientista constrói um andróide com o objectivo
de mostrar aos sobreviventes de um holocausto
nuclear, a altura da raça humana. LIGHT MY FIRE
é um tributo aos sonhadores desesperados. Lee
Kyung-rock tem de escolher entre o grande líder
Kim Il-Sung ou Jim Morrison, tarefa árdua para
um fã de Jim Morrison. Foge para a Coreia do
Sul onde julga poderá ouvir e tocar a música que
quer. Mas nem tudo corre como esperado.

Benjamin Mirguet, fic., França, 2007, 28´

Convite para Jantar com o
Camarada Stalin
Ricardo Alves Júnior, fic./exp., Brasil, 2007, 9´

Uma empregada de escritório desempenhando
meticulosamente a sua rotina, WITH A LITTLE
PATIENCE. Todas as pequenas vibrações do seu
rosto. E um homem, esperando por ela atrás das
janelas. Ana e Paul vão fazer compras para a sua
nova casa, mas já estão perturbados ainda antes
de começarem. Um assistente de loja tenta ajudar,
mas apenas aumenta ainda mais a dificuldade de
comunicação, e os mal entendidos sucedem-se
em BRICOSTORY. Uma comédia de costumes
religiosa medieval é o que nos propõe LE MORT
N´ENTEND PAS SONNER LES CLOCHES. Algures
no século XIII, um usurário está às portas da morte
e enfrenta um terrível dilema moral: não lhe restam
muitas dúvidas de que irá parar ao inferno, mas
haverá alguma forma de poder alterar esse facto?
O filme é todo falado em línguas da época. Em
CONVITE PARA JANTAR COM O CAMARADA
STALIN duas idosas imiscuem-se nas suas rotinas
de preparação de um jantar. Olga e Marilu esperam
um convidado importante.

Competição Curtas 6
87´
27 domingo/sunday, 21h30, Cinema São Jorge 3
2 sexta/friday, 18h45, Cinema São Jorge 3

Twenty Questions

encontra num jornal de anúncios o veículo
ideal para partilhar as suas aspirações e
desejos. Os encontros que se proporcionam
geram mudanças e revelam novos interesses
e necessidades. FRANKIE também se prepara
para mudar. Tem quinze anos e um filho a
caminho. Está determinado em ser o melhor
pai, mas lentamente vai-se apercebendo da
missão impossível que o espera. Em O RAPAZ
E O CARRO conhecemos outros rapazes, com
outras aspirações. Cresceram nos subúrbios
onde as zonas industriais são circundadas por
ruas largas a convidar às corridas de carros. Ali
são todos iguais, e o asfalto debaixo dos seus
carros “quitados” é o elemento que os une.
REWIND pega na fórmula de “Memento” e de
“Irreversível” e vai mais longe. Não só a história
é contada do fim para o princípio, mas também
dentro das próprias cenas a acção é contada
ao contrário. Já em FIM DE SEMANA a acção
é quase nula. Uma casa de campo. Um fim de
semana. Uma família. O tempo passa. O silêncio
prevalece. As suas mensagens também...

Competição Curtas 8
99´
28 Segunda/Monday, 21h30, Cinema São Jorge 3
3 Sábado/saturday, 16h15, Cinema São Jorge 3

Nuno Costa, anim., Reino Unido/Portugal, 2007, 7`

Olimpia I + II

Dominicu

Gabriel Abrantes, fic., Portugal, 2008, 4´ + 5´

Nelson Tondela, doc., Portugal, 2008, 5´

Heiko

One Day

David Bonneville, fic., Portugal, 2007, 12´

Ditte Haarløv Johnsen, doc., Dinamarca, 2007, 30´

Three Love Stories

Andar Modelo

Svetlana Filippova, anim., Alemanha/Rússia, 2007, 11`

Tiago Hespanha, doc., Portugal, 2007, 14´

Les hommes sans gravité

Interior. Block of Flats Hallway

Eleonore Weber, fic., França, 2007, 37´

Ciprian Alexandrescu, fic., Roménia, 2007, 16´

L´imprudence

Résistance aux tremblements

Katell Quillévéré, fic., França, 2007, 14´

84’

Olivier Hems, fic., França, 2007, 15´

26 Sábado/saturday, 21h30, Cinema São Jorge 3
1 quinta/thursday, 16h15, Cinema São Jorge 3

Um homem chega ao tempo da vida em que
pensa que portas se abriram, quais continuam
fechadas e quantas estão irremediavelmente
fechadas. TWENTY QUESTIONS revela-nos um
homem desiludido e cansado. Cansado de estar
cansado. DOMINICU capta o ambiente de uma
feira, igual a tantas outras que existem um pouco
por todo o país Vão-se revelando as pessoas que
por elas passam. Uma visão do pós-compra, pósvenda, pós-regateio que acaba por evidenciar o
modo como muitos humanos encaram o meio que
os rodeia. ONE DAY, ou o dia-a-dia de uma prostituta de 36 anos nos subúrbios de Copenhaga.
Todos os meses ela envia dinheiro para a família
que ficou em África. Sente saudades. Lá fora
chove. Três tipos de habitação confrontam-se em
ANDAR MODELO. O documentário mostra-nos
um andar numa urbanização na periferia e dois no
centro histórico de Coimbra, um dos quais degradado e o outro habitado. Baseado numa história
real, INTERIOR. BLOCK OF FLATS HALLWAY é
uma sátira ao mundo em que vivemos. A morte de
uma pessoa desencadeia uma série de acontecimentos que acaba por afectar toda a vizinhança.
Em RÉSISTANTE AUX TREMBLEMENTS uma
velha senhora misteriosa vive num apartamento
de um quarteirão abandonado. Mora sozinha mas
recusa-se a abandonar o local.

Em OLIMPIA I um prostituto travesti de uma
família de classe média no Texas ouve Henry
Gorecki enquanto espera pelos clientes. Já
em OLIMPIA II uma prostituta recebe a visita
do irmão adolescente gay e dos seus dois
cães. Ele confronta-a. Ele não paga pela suas
mamas. HEIKO é um jovem que mantém uma
relação homossexual com um esteta de 70
anos. Uma relação exótica pautada por fetichismos elaborados. Um triângulo de arte,
política e amor no seio da Revolução Russa
em THREE LOVE STORIES. Partindo de material de arquivo russo, de 1920-1930 e juntando
animação moderna tenta responder-se a uma
questão: quantas vezes tens de perder o amor
antes de te perderes a ti próprio? A acção de
LES HOMMES SANS GRAVITÉ decorre num
castelo. Alban e o seu mais recente companheiro, um jovem cigano vivem uma existência errante. E a presença de uma mulher
entre eles pode fazer toda a diferença... Em
L´IMPRUDENCE, dois adolescentes de 15 anos
conhecem-se numas férias de Verão. O rapaz
convida a rapariga para um passeio na floresta.
Ela rapidamente toma a dianteira.
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I Met the Walrus
Josh Raskin, anim., Canadá, 2007, 5´

The Drift
Kelly Sears, anim/exp., EUA, 2007, 8´

Superfície
Rui Xavier, fic., Portugal, 2007, 13´

Primrose Hill
Mikhaël Hers, fic., França, 2007, 57´

Jerry Levitan era um jovem de 14 anos, fã dos
Beatles. Em 1969, com o seu leitor de cassetes,
vai até o hotel em Toronto onde está hospedado
John Lennon e convence-o a dar-lhe uma entrevista. I MET THE WALRUS parte do som dessa
entrevista e mostra-nos “a morsa” de forma
romanceada. Também na década de 60, uma
missão espacial corre mal dando origem a estranhos desaparecimentos relacionados com uma
música encantatória. Isto é, a música alastra-se
a todo o cosmos em THE DRIFT. Um nadador
transforma-se em náufrago ficando assim à beira
de entrar num outro mundo em SUPERFÍCIE.
Cada vez que atravessamos a linha que divide a
terra e a água entramos num mundo inesperado
e desconhecido. Das memórias, das antigas
amizades e das bandas sonoras que as coloriam fala-nos PRIMROSE HILL. Num subúrbio
ocidental de Paris, rodeado pelo Sena, reencontram-se quatro amigos, a música como elemento
de união, a vida que insiste em mudar.

Competição Curtas 5
75´
27 domingo/sunday, 16h15, Cinema São Jorge 3
1 quinta/thursday, 18h45, Cinema São Jorge 3

Natacha
Antonio Bertolo, fic., Espanha, 2007, 12´

João e o Cão
André Marques, fic., Portugal, 2007, 15´

Hybred
Christine Kirouac, exp., Canadá, 2007, 9´

Murmullos Escondidos
Geraldine Guardia, fic., Chile, 2007, 20´

Je Suis Une Amoureuse
Jocelyne Desverchère, fic., França, 2007, 17´

Enquanto se maquilha em frente a uma janela,
NATACHA recorda momentos da sua vida.
Através da janela da sua cabana ela vê alguém
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91´

A Good Day for a Swim

Håkan Engström/Juan Diego Spoerer, doc.,
Suécia, 2007, 29´

que chega com a promessa de uma vida melhor,
para mais tarde perceber a armadilha em que
caiu. Nos subúrbios de uma grande cidade
João também se sente preso numa armadilha.
JOÃO E O CÃO ou a dificuldade em lidar com
a autoridade, que em determinadas alturas é
apenas uma forma de defesa num mundo onde
tudo é demasiado frágil. Em HYBRED, a artista
Christine Kirouac traduz uma conversa com a
mãe, tentando clarificar os estereótipos criados
em torno da sua identidade. Em MURMULLOS
ESCONDIDOS conhecemos Aurora, uma
mulher solitária que encontra em José, o
suposto novo vizinho, uma forma de enganar o
silêncio da sua vida. Numa noite de Natal, um
filme, o vinho resgata as conversas e a solidão
une-os. A personagem principal de JE SUIS
UNE AMOUREUSE é uma rapariga que acaba
de romper com o namorado e que se questiona
sobre a natureza do amor. Vagueando por uma
série de lugares vêm-lhe à memória recordações reais e fictícias de amores passados.

28 Segunda/Monday, 18h45, Cinema São Jorge 3
2 sexta/friday, 21h30, Cinema São Jorge 3

It Fades
Petter Napstad, fic., Noruega, 2007, 11`

A Ocasião Seguinte
Cláudia Alves/Rita Brás, doc., Portugal, 2008, 36´

Frankie
Darren Thornton, fic., Irlanda, 2007, 12´

O Rapaz e o Carro
Márcio Laranjeira, doc., Portugal, 2007, 15´

Rewind

Le mort n’entend
pas sonner les cloches

Competição Curtas 1

Competição Curtas 3

Atul Taishete, fic., Índia, 2007, 9´

Fim-de-Semana
Cláudia Varejão, fic., Portugal, 2007, 8´

Ele queria ser o ramo abanando no cimo das
árvores e o vento que o faz abanar. IT FADES
apresenta-nos o homem que queria ser a densa
floresta e o oceano azul, as ondas que rebentam
nas praias. Em A OCASIÃO SEGUINTE um
grupo de pessoas, de diferentes proveniências,

I Met the Walrus

Curtas Metragens

A ocasião Seguinte

Sergio Cruz, doc., Portugal, 2008, 20’

Cláudia Alves/Rita Brás, doc., Portugal, 2008, 36´

o rapaz e o Carro

o filme “outside” é o resultado de uma residência artística em Pequim. durante um período
de um mês (Setembro de 2007), observei a vida
na China, reunindo “imagens de viagem”. A vida
de rua em Pequim é um espectáculo contínuo
cheio de música, dança e desporto. quando
estava lá, vi uma cidade que estava literalmente
a explodir, no início de uma transição do antigo
para o moderno, acrescentando arranha-céus e
outros edifícios num ritmo imparável, o recorte
da silhueta da cidade transformando-se de um
mês para o outro. A cidade estava claramente
a preparar-se para acolher os Jogos olímpicos
de 2008. (Sérgio Cruz)

que escondem os anúncios de oferta publicados
no Jornal ocasião? Canções a pedido, cortes de
cabelo ao domicílio, centros de reza colectiva,
mãos de operários que curam, investigação
criminal. uma viagem pela verdade de personagens particulares. (Cláudia Alves, rita brás)

José Filipe Costa, fic., Portugal, 2008, 8’

o formato da curta adequa-se ao estudo da
lógica do instante: como é que um só evento pode
condensar tensões e expectativas que estão lá
desde sempre na relação entre duas pessoas?
Como é que um incidente se pode tornar num
espelho em que duas pessoas se revêem e dá a
ver o mundo social que os condiciona? quando
a partir de um microacontecimento nada será
como dantes… (José filipe Costa)

Cândido
Zepe, anim., Portugal, 2007, 11’

A narrativa de “Cândido” alterna a solidão de
uma mulher de quem nunca vemos a cara, com
um personagem a três quartos de quem vamos
seguindo os gestos maniqueístas… uma reflexão
sobre o parasita e o parasitado, essa extraordinária simbiose em que não existem bons nem
maus. o filme joga-se entre o quente e o frio, o
emocional e o ultra-calculado. foi a primeira vez
que introduzi cor num filme - mas penso que o
Cândido é mais um filme de cinzentos coloridos
que um filme a cores... (Zepe)

Gabriel Abrantes, fic., Portugal, 2008, 4´ + 5´

num ambiente vitoriano, uma prostituta é visitada pelo seu irmão adolescente gay e os seus
dois cães. Pergunta-lhe como pode viver depois
de ter jogado trivial Pursuit com a mãe no pátio.
um prostituto travesti de uma família de classe
média do texas espera clientes enquanto ouve
henry Gorecki e bebe diet Coke. “olimpia i e ii”
são duas curtas alucinadas do jovem realizador
e artista plástico Gabriel Abrantes que divide
o seu tempo entre nova iorque e Paris. Para
ele “só um trabalho muito estranho faz algum
sentido”. (Gabriel Abrantes)

Andar modelo
Tiago Hespanha, doc., Portugal, 2007, 14´

Este filme foi realizado para uma exposição
integrada num ciclo de conferências e debates
sobre o problema da habitação, na cidade
de Coimbra. A minha primeira ideia era a de
simplesmente confrontar três casas totalmente
diferentes, acreditando que a sua aproximação
podia revelar algo por si só. A força deste filme
encontra-se nesse contraste. (tiago hespanha)

fim-de-Semana
Cláudia Varejão, fic., Portugal, 2007, 8´

fim-de-semana tem como ponto de partida o
desencontro entre personagens que se movem
na mesma paisagem. É um retrato da intimidade, a partir de sucessivos gestos e palavras
que conduzem à incomunicabilidade. uma
ideia que se desenvolve em torno de personagens cujo antagonista não é mais do que
a própria vida, com nada (e tudo) de heróico.
(Cláudia Varejão)

Em “Dominicu” interessava-me, sobretudo,
desconstruir o habitual “filme de feira”. Aquele
filme que se centra nas “personagens” que
todos estamos à espera de ver interagir comummente nestas situações. Por isso, “Dominicu” é
o filme da “não feira”, que se centra, essencialmente, no registo de um microcosmos que
espelha a relação do homem com o meio que
o envolve. (nelson tondela)

Cabra Cega
João Constâncio, fic., Portugal, 2008, 25’

inicialmente, a ideia do filme era apenas usar
a casa de um amigo em Estremoz para criar
um ambiente que pudesse ter algo que ver
com as peças do tchekov. o ricardo Aibéo,
a rita loureiro e a rita durão tinham acabado
de participar numa maravilhosa encenação da
Gaivota na Cornucópia, e eu achei que podia
conceber uma história cujo centro fosse um
escritor obsessivo semelhante ao trigorin, só
que mais cínico, totalmente incapaz de se apaixonar. do outro lado, teria, não a inocência da
nina, mas a neurose de uma mulher semelhante
às heroínas dos livros do James m. Cain (que
deram origem a alguns dos meus filmes preferidos: double indemnity, ossessione etc). Por
fim, o desafio era desenvolver essa história, em
menos de meia hora, numa direcção que fosse
totalmente inesperada... (João Constâncio)

o matricida
Sílvio Varela Sousa, fic., Portugal, 2007, 16´
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27 dominGo/SundAy, 19h00, fórum liSboA

o profano confina com o sagrado, pois uneos e separa-os um princípio luminoso exacto,
produtor de claridade e de penumbra; dizem
que apenas convém a luz que os nossos olhos
toleram. mas, quando os gregos descobriram
que se abriam sepulturas para os imortais no
monte olimpo, devem ter ficado perplexos
– não porque os imortais estivessem mortos,
mas porque eles próprios continuavam vivos.
(Sílvio Varela Sousa)

26 SábAdo/SAturdAy, 19h00, fórum liSboA

heiko

Superfície

twenty questions

David Bonneville, fic., Portugal, 2007, 12´

Rui Xavier, fic., Portugal, 2007, 13´

Nuno Costa, anim., Reino Unido/Portugal, 2007, 7`

nesta curta-metragem quis explorar uma
relação de poder que é levada ao extremo. É
um filme sobre o abuso do desejo e da autoridade. um relacionamento fetichista entre
dois amantes do mesmo sexo que entram em
jogos perversos. o seu género: um thriller com
elementos de ficção científica, interpretado por
dois magníficos actores. (david bonneville)

neste filme tentei, de uma forma simples,
mostrar a luta pela sobrevivência de seres
humanos como indivíduos fora das suas
“zonas de conforto” físico e social. tentei
ainda fundir esta luta individual com uma
luta mais vasta pela sobrevivência de diferentes sociedades que devem partilhar um
mesmo espaço. Penso que esta história pode
funcionar como uma metáfora do mundo
complexo em que vivemos, cujos problemas
não podemos resolver de uma forma simples
e imediata. (rui xavier)

João e o Cão
André Marques, fic., Portugal, 2007, 16’

“João e o Cão” é sobretudo um ponto de partida
para uma reflexão social sobre as origens da
violência, relacionada habitualmente com
transferências emocionais de carácter psicológico profundo. (André marques)

“twenty questions” é um filme sobre
momentos perdidos, momentos que passaram
e momentos que não chegaram a acontecer.
Explora o conflito interior através da noção de
memória e da sua relação com aspirações,
desilusões, sonhos, oportunidades perdidas.
A influência das experiências do passado e do
presente na visão que temos do mundo e de
como nos relacionamos com ele. Como é que
cada um lida consigo próprio, passado, falhas,
medos e qualidades. (nuno Costa)

Candidíase
Cláudia Rita Oliveira, fic., Portugal, 2008, 8’

“Candidíase” está inserido no projecto “diagnóstico”: 4 curtas-metragens de 4 realizadores, com uma mesma premissa, a doença.
Cada um dos 4 filmes teve apenas um dia de
rodagem. “Candidíase” é uma parábola sobre
duas raparigas, Cândida e Serena, com diferentes expectativas perante a sua relação.
(Cláudia rita oliveira)
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Aqua
Leonardo António, fic., Portugal, 2007, 20´

“Aqua” é uma demonstração audiovisual das
capacidades técnicas e artísticas que não
estão presentes dentro do modesto panorama
do cinema português. foi com a intenção de
mostrar imagens inovadoras e desafiantes que
foi realizada esta curta-metragem. Apesar de
fracas condições de produção, o filme conseguiu mostrar que é possível, em Portugal,
enveredar o sangue novo do ramo audiovisual
por temas que não são comuns e por meios
que eram, até o “Aqua”, impensáveis neste
país. (leonardo António)

Fim-de-Semana

A rua

olimpia i e ii

Nelson Tondela, doc., Portugal, 2008, 5´

Outside

24 minutos. um cenário. dois actores – um
homem e uma mulher. Campos e contracampos. três planos de conjunto. um travelling.
o que é? Venham ver Velocidade de Sedimentação para saber aquilo que nós já sabemos. É
sempre tudo mentira. o que parece é e o que é
parece. (António Escudeiro)

dominicu

Aqua

António Escudeiro, fic., Portugal, 2008, 20’

28 SEGundA/mondAy, 19h00, fórum liSboA

Cabra Cega

Velocidade de Sedimentação
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O Matricida

As aldeias novas estão rodeadas de zonas
industriais e estradas que dão um sentido de
conquista aos rapazes que nelas cresceram.
o carro contra o ócio partilhado entre amigos.
tunings, xunings, street racers... Ali todos são
o mesmo, só é preciso ter gosto pelo carro e
com ele... ganhar terreno. (márcio laranjeira)

Paisagem urbana com rapariga e Avião
João Figueiras, fic., Portugal, 2008, 24’

rapaz conhece rapariga. falam línguas diferentes mas entendem-se bem. tentam uma
vida em conjunto perante muitas adversidades, demasiadas em muito pouco tempo.
Pequenos gestos e movimentos, fragmentos,
do que pode ser a mais improvável história de
felicidade. (João figueiras)

Superfície

Márcio Laranjeira, doc., Portugal, 2007, 15´

Cândido

outside

25 SExtA/fridAy, 19h00, fórum liSboA

Velocidade de
Sedimentação Rui Xavier

Competição Nacional de Curtas 1

João e o Cão

O IndieLisboa integra uma Competição Nacional, dividida em Longas e Curtas Metragens, a qual reúne todos os filmes
nacionais incluídos nas secções Competição Internacional e Observatório do festival. Para além dos cinco filmes que
concorrem ao prémio de Melhor Longa Metragem Portuguesa – “A Zona” (incluído na Competição Internacional), “Álvaro
Lapa: a Literatura”, “O Lar”, “Terra Sonâmbula” e “Via de Acesso”, todos incluídos no Observatório – são vinte as curtas
metragens nacionais que concorrem ao prémio de Melhor Curta Metragem Portuguesa e que, para além da apresentação
nas secções respectivas, serão também exibidas em programas específicos.

A Rua

Competição Nacional

Boxing Day

Longas Metragens

Kriv Stenders, Austrália, fic., 2007, 82´

Álvaro Lapa: a Literatura

25 Sexta/friday, 16h00, TEATRO MARIA MATOS
30 quarta/wednesday, 23h45, TEATRO MARIA MATOS

Jorge Silva Melo, Portugal, doc., 2008, 100´
25 Sexta/friday, 21h30, teatro maria matos
29 terça/tuesday, 21h15, Cinema são jorge 2

Numa viagem entre Viseu e Lisboa, o encenador e realizador Jorge Silva Melo reconstitui
para o actor Pedro Gil a sua relação com Álvaro
Lapa, as entrevistas que realizou com o artista,
os anos passados a ver crescer uma das obras
mais singulares da arte portuguesa. E a questão:
o que é a literatura? Uma demorada viagem
iniciática em que se revê toda a obra pictórica
e literária e que termina com a declaração de
Álvaro Lapa: “Disponível, disponível é a juventude. Mesmo que seja incapaz, incompetente,
estouvada, destrutiva. Mas é disponível”.

Avant que j’oublie
Jacques Nolot, França, fic., 2007, 108´

Contado em tempo real e num único planosequência, “Boxing Day” documenta minuciosamente os acontecimentos ocorridos ao
longo de uma tarde da vida de Chris – alcoólico
em recuperação e pai alienado. A viver sozinho
em prisão domiciliária, Chris está a preparar
o almoço de Natal para a filha adolescente
quando um velho amigo aparece e lhe relata
a perturbante verdade sobre o novo namorado
da sua ex-mulher. A tensão vai-se acumulando
até ao ponto de não retorno. O filme documenta em meticulosos detalhes a lancinante
jornada de uma família perigosamente à beira
da desintegração. Concentrado e poderoso,
“Boxing Day“ é um psicodrama que vive muito
do carisma e forte presença do actor principal,
também ele ex-condenado na vida real.

Citizen Havel

26 sábado/saturday, 19h00, cinema São Jorge 1
3 sábado/saturday, 22h00, fórum lisboa

Citizen Havel

Avant que j’oublie

Álvaro Lapa: a Literatura

Um cemitério. Dois homens de meia-idade
estão em frente a um túmulo, de semblante
pesado mas sereno. Pierre está lá. Pierre
(magistralmente interpretado pelo próprio
realizador Jacques Nolot) é um homem que
luta com a insónia, que oscila entre os medicamentos, o café, os cigarros… Está prisioneiro do seu passado e incapaz de lidar com
a solidão, esconde-se em casa: o único sítio
onde o sofrimento diminui. Perdeu um amigo,
que era amante, que lhe deixa uma herança
demasiado pesada… A inspiração escapalhe…Vê-se a braços com a lei… a família…
o fantasma da sida… Um grande filme lírico
e desencantado, um olhar muito cru sobre a
vida, o sexo, o desejo, mas ao mesmo tempo
uma visão doce e intensa. A errância de um ser
que não se consegue encontrar, ajustar à vida
mas, ao mesmo tempo, recusa a morte.

Pavel Koutecky e Miroslav Janek, República Checa, doc, 2008, 120´
24 quinta/thursday, 21h15, cinema londres 2
30 quarta/wednesday, 19h30, fórum lisboa

Do mais conceituado dramaturgo checo
contemporâneo, Vaclav Havel tornou-se, em
1992, presidente da recém-formada República
Checa. O realizador Pavel Koutecky seguiu a
sua vida ao longo de onze anos: desde pouco
antes da sua eleição até 2003, altura em que
abandona a presidência do país. Este documentário é um retrato do homem, do intelectual e do político (dimensões que Havel soube
misturar com mestria no exercício do cargo),
mas também um olhar esclarecedor sobre
um período tumultuoso da história da República Checa. Uma viagem pelos bastidores
da política checa, os conselheiros do presidente, as estratégias. Assistimos na primeira
fila a diversos momentos importantes: a organização da visita de Boris Yeltsin, o passeio
com Bill Clinton até um famoso clube de jazz
em Praga, onde o ex-presidente americano
toca saxofone. E também ao seu divórcio e
ao segundo casamento, aos cigarros fumados
com o seu ministro da saúde ou ao brinde com
médicos antes de começar um tratamento. Um
documentário único e revelador, que também
funciona como demonstração prática da cada
vez mais importante presença da esfera mediática na palavra e na acção políticas.

Dust
Hartmut Bitomsky, Alemanha/Suíça, doc., 2007, 90´
27 domingo/sunday, 16h00, cinema São Jorge 2
2 sexta/friday, 16h00, cinema São Jorge 2

Está lá. Em todo o lado. Vivemos e lutamos
contra ele todos os dias, nos mais variados
cenários. Pó. Um documentário sobre o pó.
Pode definir-se como uma conglomeração das
mais ínfimas partículas postas em movimento
assim que as coisas começam a fixar-se.
Limpamos, combatemos, mas não há muito
a fazer… ele volta sempre. Hartmut Bitomsky
segue o destino do pó pelos sítios onde ele se
entranha, mostra as pessoas que lutam contra
ele. Trabalhadores de limpeza, inventores de
produtos exterminadores de pó, investigadores
que estudam as consequências nefastas do pó
fino e urânio dos paióis do exército americano,
botânicos, meteorologistas, astrónomos e, até
mesmo, artistas. Da física à metafísica, um
documentário que mostra uma nova perspectiva de algo a que nos habituamos quase sem o
pensarmos. O pó traça os limites do lugar onde
ainda podemos experimentar directamente
quem somos e de onde vimos, o que fazemos
e o que podemos ou devemos ser. E permanece uma certeza: o pó não desaparecerá.

30 quarta/wednesday, 22h00, fórum lisboa
3 sábado/saturday, 19h00, fórum lisboa

Ray Ruby’s Paradise, um cabaret na baixa de
Manhattan, é uma fábrica de sonhos decadente dirigida pelo carismático “empresário”
com o mesmo nome (interpretado por um
notável Willem Dafoe), com a ajuda de alguns
especialistas na matéria e, claro, com um
grupo de dançarinas deslumbrantes. Todos
os dias, Ray luta contra um destino inevitável:
o encerramento do cabaret. Ruby acredita no
sonho e vive em função dele, é um romântico
que defende a casa que gere como se fosse
a grande criação da sua vida. Num dos seus
melhores e mais sinceros filmes dos últimos
anos (o espírito de John Cassavettes, nomeadamente de “The Killing of a Chinese Bookie”,
andou por aqui…), Abel Ferrara parece
projectar em Ruby a sua própria experiência
pessoal. No Ruby´s Paradise (como em qualquer outro lugar, como no meio cinematográfico) as histórias entrecruzam-se e a vida acontece com todos os seus pequenos desaires e
alegrias. Bem-vindos ao cabaret.

Happy-Go-Lucky
Mike Leigh, Reino Unido, fic., 2007, 118´
27 domingo/sunday, 21h45, cinema São Jorge 1

O título do novo filme de Mike Leigh é uma
expressão inglesa que descreve o tipo de
pessoas que passam pela vida sem grandes
preocupações, sem problemas. Poppy, a
personagem principal (brilhantemente interpretada por Sally Hawkins, premiada no mais
recente Festival de Berlim), é o exemplo perfeito
deste optimismo. É uma jovem professora que
não se deixa contagiar pelo mau humor do
seu director, ou pela amargura do seu instrutor
de condução, nem pela tristeza da irmã. Até
mesmo a sua indumentária denuncia o seu
estado de espírito colorido. Se a princípio
achamos haver algum vazio ingénuo na personagem, aos poucos vamos percebendo que
não é bem assim. A existência humana pode
comportar diferentes estratégias de sobrevivência e a de Poppy é apenas uma alegre
forma de o fazer. Uma comédia bem humorada e, simultaneamente, um retrato optimista
dos altos e baixos da vida quotidiana.

Import Export
Ulrich Seidl, Áustria, fic., 2007, 135´
28 Segunda/Monday, 19h00, cinema São Jorge 1
2 sexta/friday, 21h45, cinema São Jorge 1

Duas histórias contadas em paralelo e que
revelam muito sobre o lado mais negro de uma
nova realidade social e económica marcada
pelos fluxos migratórios entre a Europa Ocidental
e a de Leste. Olga, jovem enfermeira na Ucrânia,
sonha com uma vida melhor no Ocidente. Após
uma incursão na pornografia on-line emigra
para a Áustria, onde acaba a trabalhar como
empregada de limpeza num hospital geriátrico.
Paul, jovem segurança austríaco à procura de
uma razão para se levantar de manhã, segue
para leste com o padrasto para tentar a sorte
em negócios mais ou menos lícitos. Acabam na
Ucrânia, mas os planos mudam: há demasiado
álcool e raparigas. Ulrich Seidl conduz-nos
através de dois mundos, que apesar de diferentes se tocam no negrume e desespero. Tal
como acontecia já na anterior longa metragem
de ficção de Ulrich Seidl (o virulento “Dog
Days”), os actores principais de “Import Export”
são amadores e uma grande parte dos outros
(como os idosos hospitalizados) são pessoas
filmadas no seu dia-a-dia, o que confere ainda
maior pungência a esta desencantada visão da
realidade europeia dos nossos dias.

Jesus Christ Saviour
Peter Geyer, Alemanha, doc., 2007, 84´
28 Segunda/Monday, 21h30, TEATRO MARIA MATOS
29 terça/tuesday, 16h15, cinema São Jorge 3

Novembro de 1971, Berlim. Klaus Kinski aparece
solitário sobre as luzes de um palco vazio para
recitar o seu texto «Jesus Christ Saviour». A
performance é o culminar de um projecto que o
ocupou durante mais de dez anos. Estamos em
plena era flower power, onde o musical Jesus
Cristo Superstar tem um sucesso arrebatador.
Mas o texto de Kinski está longe de poder ser

Happy-Go-Lucky

O Observatório é um panorama do mais estimulante cinema independente
contemporâneo, seleccionando obras essenciais recentemente produzidas
e ainda inéditas entre nós. Apresentados separadamente, os programas de
longas e curtas metragens são compostos por obras de ficção, documentais,
de animação e experimentais.

Abel Ferrara, Itália/EUA, fic., 2007, 96´

Jesus Christ Saviour

Observatório

Go Go Tales

associado ao fenómeno hippie, pretende ser
uma experiência emocional intensa, concentrada única e exclusivamente na voz do actor.
Segundo Kinski o conteúdo do seu monólogo é
a mais excitante história alguma vez contada: a
vida de Jesus Cristo, um dos mais destemidos,
livres e moderno de todos os homens. O documentário de Peter Geyer retrata a tentativa do
actor em conseguir recitar o seu texto. A primeira
exibição terminou abruptamente com o tumulto
que se gerou na sala, mas mesmo assim o
actor não se deixa desmoralizar e recita o texto
para meia dúzia de resistentes. “Jesus Christ
Saviour” é uma espécie de cápsula temporal
onde se guardam todos os ideais sociais e
todos os demónios pessoais. Um documento
único, não apenas sobre uma geração que
questionava toda e qualquer autoridade, que
tinha uma relação difícil com a arte, que em
vez de ouvir preferia discutir, mas também um
retrato do actor-fétiche de Werner Herzog num
determinado momento da sua carreira.

Juízo
Maria Augusta Ramos, Brasil, doc., 2007, 90´
25 Sexta/friday, 21h45, cinema londres 1
2 Sexta/friday, 19h00, fórum lisboa

São jovens e provenientes de meios sociais
desfavorecidos. Cometeram crimes tão diversos
como o roubo de bicicletas, o tráfico de cocaína,
o assalto à mão armada e o homicídio premeditado. Estes jovens brasileiros, menores de 18
anos, são levados ao Tribunal da Justiça do
Rio de Janeiro antes de serem mandados para
uma instituição de correcção para menores.
Baseado em casos reais, “Juízo” segue estes
jovens criminosos que cometeram ofensas
mais ou menos graves, do momento da prisão
ao da sua reapreciação. Como a identificação
de criminosos menores é proibida por lei, no
filme eles são representados por jovens não
infractores que vivem em condições sociais
idênticas. Todas as restantes personagens
– juízes, promotores, defensores, familiares
– são pessoas reais filmadas durante as audiências e visitas ao local de reclusão destes
menores. Um documentário perturbador que
mostra a incapacidade do sistema para recuperar estes jovens, para quem a prisão é um
mero prolongamento das suas vidas.

O Lar
António Borges Correia, Portugal, doc., 2007, 71´
27 domingo/sunday, 22h00, fórum lisboa
1 quinta/thursday, 18h30, Cinema São Jorge 2

Aldeia de Reboleiro, norte de Portugal. Cento e
três pessoas vivem no Lar de Santa Catarina. Em
tempos foram agricultores, habituados à liberdade. A maior parte destas pessoas já perdeu
a noção de tempo habitando num espaço que
lhes é estranho. Há uma grande necessidade de
comunicar, não querem estar sozinhos. Querem
voltar às suas casas. A sua existência ali é
demasiado igual: batem à porta uns dos outros,
rezam, passeiam pelos corredores, esperam...
Um documentário sobre a realidade de envelhecer e a solidão que, muitas vezes, lhe está
associada. “O Lar” integrou a competição internacional do prestigiado festival de documentário
Cinéma du Réel, em Paris.

Harmony Korine, Reino Unido/França, 2006, 112´

28 Segunda/Monday, 21h45, cinema São Jorge 1
1 quinta/thursday, 21h30, cinema São Jorge 3

26 Sábado/saturday, 21h45, cinema São Jorge 1
2 Sexta/friday, 23h45, cinema São Jorge 3

Oskar é um jovem frágil e ansioso de 12 anos,
que está constantemente a ser vítima dos
colegas mais velhos e mais fortes. Um dia
apaixona-se por uma rapariga que aparenta
ser… um vampiro. Eli acabou de se mudar para
a vizinhança. É uma miúda da mesma idade,
pálida e séria, que só sai à noite. Rapidamente
os dois jovens começam a envolver-se e um
romance não-declarado começa a florescer.
Eli incentiva Oskar a revoltar-se contra os seus
agressores. E, coincidindo com a chegada dela
à cidade, começam a acontecer uma série de
mortes misteriosas… O filme, uma adaptação
de um livro de John Ajvide Lindqvist que evoca
o universo de Anne Rice e Stephen King, é uma
refrescante variação do filme de vampiros. ”Let
the Right One In” é o inesperado cruzamento
entre as convenções do cinema de terror e um
dos temas de eleição (um rapaz a lidar com as
suas primeiras dores de crescimento) de algum
cinema de autor contemporâneo.

Sente-se confortavelmente. Está prestes
a embarcar para uma espécie de quarta
dimensão. A viagem é assim: um imitador de
Michael Jackson vive sozinho em Paris, onde
faz espectáculos de rua. Numa das suas representações num lar de idosos apaixona-se por
uma sósia de Marilyn Monroe, que lhe sugere
mudar-se para uma comunidade de imitadores
nas Terras Altas escocesas e onde já estão Abe
Lincoln, a Capuchinho Vermelho, os Três Estarolas, Madonna, Charlie Chaplin (o seu possessivo marido) e a filha de ambos, Shirley Temple.
Entretanto, algures num cenário que pode ser
África, um grupo de freiras e um padre lutam
contra a fome distribuindo alimentos num
velho avião. Nada de muito extraordinário, a
menos que... as freiras saltassem do avião sem
pára-quedas... O regresso em grande forma
de Harmony Korinne, o ex-“enfant terrible” do
cinema independente por trás dos marcantes
“Gummo” e “Julien Donkey Boy”, é novamente
um retrato caloroso e intimista de um grupo à
margem da sociedade, constituído por perdedores, lunáticos e órfãos sentimentais.

Memories (Jeonju Digital
Project 2007)
Harun Farocki, Pedro Costa e Eugène Green,
Coreia do Sul, fic./doc., 2007, 103´
26 Sábado/saturday, 19h15, TEATRO MARIA MATOS
2 Sexta/friday, 19h15, TEATRO MARIA MATOS

A primeira sequência começa com imagens de
arquivo de Westerbork, um campo temporário
para judeus antes de serem deportados para
Bergen-Belsen e Auschwitz. O filme é de Harun
Farocki e chama-se “Respite”. É o primeiro de
três episódios da edição de 2007 do projecto
criado pelo Festival de Jeonju há vários anos,
com o intuito de produzir e distribuir curtasmetragens criadas em formato digital e em total
liberdade criativa por três prestigiados realizadores. Para além de “Respite”, “Memories” é
composto por “The Rabbit Hunters” de Pedro
Costa e por “Correspondences” de Eugène
Green. Na continuidade do seu trabalho em “No
Quarto da Vanda” e “Juventude em Marcha”,
Costa foca a comunidade perdida das Fontaínhas, mostrando as histórias quotidianas dos
seus habitantes, longe da melhoria de vida
anunciada pelas promessas de conforto e
desenvolvimento económico, que serviram de
justificação à sua transferência para um novo
bairro social. No segmento de Green, esboço
para um romance epistolar no princípio do
século XXI, dois adolescentes trocam correspondência amorosa através de e-mail… O
projecto “Memories” recebeu o prémio especial
do júri do festival de Locarno em 2007.

Green Porno
Isabella Rossellini, Jody Shapiro, Rick Gilbert,
Canadá, fic., 2007, 3´

My Winnipeg
Guy Maddin, Canadá, fic./doc., 2007, 79´
1 quinta/thursday, 22h00, fórum lisboa
3 Sábado/saturday, 23h45, cinema São Jorge 3

Um documentário ficcionado onde o realizador Guy Maddin nos guia pela sua cidade
natal: Winnipeg, no norte do Canadá. Maddin
vive lá desde sempre e a cidade tem sido a sua
musa inspiradora, desde os tempos em que
ainda nem uma câmara de filmar tinha. “Há
algo de estranho e ao mesmo tempo onírico
a acontecer aqui, onde as pessoas preferem
usar as ruelas secundárias em vez das ruas
principais, onde os sem abrigo se escondem
nos terraços dos prédios abandonados e
onde existe uma caricata lei cívica que obriga
os actuais proprietários das casas a dar
abrigo, por uma noite, ao primeiro habitante
ou proprietário da casa”, explica Maddin.
O IndieLisboa exibe, na secção Director´s
Cut outro filme do realizador (“Brand Upon
the Brain!”). A abrir a sessão, uma divertida
introdução às extravagantes práticas sexuais
do mundo dos insectos, protagonizada (e
co-realizada) por Isabella Rossellini, habitual
cúmplice de Maddin.

Le premier venu
Jacques Doillon, França/Bélgica, fic., 2007, 123´

Let the Right One In

O Lar

2 Sexta/friday, 23h30, cinema londres 2
4 domingo/sunday, 21h45, cinema londres 1

Uma rapariga de vinte e picos anos, Camille,
tenta trazer alguma luz e leveza à vida que
tem e que julga inadequada, fútil e isenta da
intensidade que deseja. Decide dar amor. Não
ao tipo mais sedutor, nem ao mais admirável
ou merecedor. Não, esses não precisam dela.
Dará o seu amor ao “primeiro que apareça”.
Costa aparece como o candidato ideal: semabrigo, vida complicada, comportamento
delinquente. E depois há a ex-namorada dele.
Há um polícia que é o actual namorado desta.
Há uma atracção entre Camille e o polícia…
“Le Premier Venu” desenvolve-se como um
jogo psicológico e sexual, um retrato de personagens amorais, assumidamente à margem da
hipocrisia moral e social dominantes. O reencontro com a obra de um dos grandes autores
do cinema contemporâneo francês.

The Rebirth
Masahiro Kobayashi, Japão, fic., 2007, 102

Memories

30 quarta/wednesday, 18h30, cinema londres 1
2 Sexta/friday, 15h45, cinema londres 1

Duas famílias. Uma vive num condomínio de
luxo da baía de Tóquio, a outra num apartamento de habitação social. Junichi, interpretado pelo próprio realizador, habita no
apartamento luxuoso e trabalha num jornal.
É viúvo, vive só com a filha. Um dia tudo

Le premier venu

Tomas Alfredson, Suécia, fic., 2008, 106´

muda: a filha é morta por uma colega na
escola. Junichi perde a principal razão de
viver, deixa o emprego e muda de cidade.
Noriko vive do outro lado da baía, num apartamento de renda controlada. Até que um
dia um acidente acontece: a filha mata uma
colega na escola. Noriko muda de cidade.
O acaso encarrega-se do resto: Junichi e
Noriko encontram-se. Vêm-se todos os dias
sem trocarem palavras ou olhares, repetindo
sempre os mesmos gestos. Minimalista,
lírico, cru e sensível, “The Rebirth” arrecadou
o Leopardo de Ouro na mais recente edição
do festival de Locarno.

Sad Vacation
De Shinji Aoyama, Japão, fic., 2007, 136´
30 quarta/wednesday, 21h15, cinema londres 2
3 Sábado/saturday, 17h45, cinema londres 2

Reencontramos em “Sad Vacation” o herói
de “Helpless”, o já distante primeiro filme do
realizador japonês Shinji Aoyama. Abandonado pela mãe, arrasta-se numa existência
ingrata de empregos estranhos, que incluem
conduzir a casa empregadas de bar e os
clientes delas. Toma ainda conta da irmã de
um velho amigo presidiário. Mas de repente
há um ponto de viragem: encontra Chiyoko, a
mãe há muito perdida. Ela está agora casada
com outro homem e tem um filho adolescente. Ciúme, desconforto e ressentimento
entre as três personagens vêm à superfície,
causados pelos inseparáveis laços de sangue
que parecem continuar a dominar o destino
de todos. Com uma mistura de elementos
cómicos e dramáticos que fazem parte da sua
imagem de marca, “Sad Vacation” é um dos
melhores filmes do realizador de “Eureka”,
cuja obra foi objecto da retrospectiva Herói
Independente do IndieLisboa 2007.

The Silence before Bach

Mister Lonely

Terra Sonâmbula

Let the Right One In

The Silence before Bach

Useless

Pere Portabella, Espanha/Alemanha, fic, 2007, 102’

Jia Zhang-Ke, China, doc., 2007, 81´

27 domingo/sunday, 21h15, cinema londres 2
29 terça/tuesday, 15h00, cinema londres 2

25 Sexta/friday, 16h00, cinema São Jorge 2
2 Sexta/friday, 23h45, TEATRO MARIA MATOS

Uma câmara que deambula por uma série
de salas brancas vazias, que parecem uma
galeria de exposições. De repente somos
surpreendidos com o aparecimento de um
piano mecânico que parece auto-propulsionar-se e enquanto toca vai desenhando
um movimento coreográfico à frente da
câmara. É com esta imagem poderosa e insólita que começa “The Silence before Bach”,
uma fascinante e singularíssima abordagem
à música de Bach e ao seu lugar no mundo
de hoje, através das obras e da figura do
compositor alemão. Um olhar sobre a relação
profundamente dramatúrgica entre imagem e
música, em que esta não é meramente concebida como subsidiária da imagem, mas como
um sujeito com direito a narrativa própria. A
banda sonora é obviamente composta por
obras de J.S. Bach e são elas que conduzem
a narrativa do filme, alternadamente situada
entre os séculos XVIII e o século XXI.

O maior exportador mundial de vestuário visto
de três perspectivas diferentes. Jia Zhang-Ke
volta a documentar as faces desconhecidas
de uma China em profunda mudança (tem
sido esse, aliás, um dos seus temas de eleição
também nos seus filmes de ficção, como no
recente “Still Life”). Dividido em três partes,
“Useless” centra-se primeiro numa fábrica de
têxteis, onde os empregados trabalham como
autómatos, seguindo rituais mecânicos. Deste
universo massificado e pobre passamos para
o extremo oposto: os preparativos finais do
desfile da nova colecção da estilista chinesa
Ma Ke em Paris. Ma Ke faz esculturas vivas,
vestidas com roupas orgânicas. A estilista
apresenta-nos também a sua recém criada
loja, onde vende roupas da sua própria marca
– Wu Yong – e que são o oposto das roupas
que leva ao desfile na capital europeia da
moda. Por último, viajamos através da decadência melancólica das tradicionais lojas de
costura, onde alguns – muito poucos – clientes
ainda mandam fazer as suas roupas. Uma
viagem por diferentes faces (complementares
e contraditórias) da mesma China.

Terra Sonâmbula
Teresa Prata, Portugal/Moçambique, fic., 2007, 96’
26 Sábado/saturday, 22h00, fórum lisboa
1 quinta/thursday, 15h00, cinema londres 2

Moçambique no início da década de 1990. A
Guerra Civil terminou mas os seus efeitos
ainda se fazem sentir. Muidinga não se
lembra do seu passado. Foi encontrado por
Tahir e seguiu viagem com este. Muidinga é
uma criança com uma sensibilidade especial.
Fazem de um “machimbombo” incendiado
a sua casa. Muidinga encontra um homem
morto junto do autocarro, e descobre um
pequeno tesouro: um diário. À medida que
o vai lendo, a história do jovem começa
a cruzar-se com a estória do diário. E, na
companhia do amigo, segue jornada em
busca do seu passado. Muidinga acredita
que a mulher que, segundo o diário, procura
o filho perdido é a sua mãe. E as peripécias
começam. Baseado no livro homónimo de
Mia Couto, “Terra Sonâmbula” conduz-nos
numa viagem através do imaginário fantástico a que o escritor moçambicano já habituou os seus leitores e assinala a estreia na
longa metragem da realizadora Teresa Prata.

Via de Acesso
Nathalie Mansoux, Portugal, doc., 2008, 82´
28 Segunda/Monday, 19h15, TEATRO MARIA MATOS
30 quarta/wednesday, 17h45, cinema londres 2

Quando os trabalhadores vindos do campo e
das colónias portuguesas chegaram a Lisboa,
construíram as suas casas sobre terrenos
baldios. Dezenas de bairros surgiram dessa
maneira. Em 1993, o governo decretou a
erradicação desses espaços de construção
incontrolada. Desde então, as demolições
avançam. Moradores foram expulsos e realojados em bairros sociais, outros chegaram,
alguns partiram, outros nasceram. Cercado
por grandes edifícios, a Azinhaga dos
Besouros é um desses bairros. As últimas
pessoas que aí vivem não têm direito a ser
incluídas no “Programa Especial de Realojamento”. Documentando os últimos três anos
desse processo, “Via de Acesso” revela com
particular acuidade as insuficiências e os
impasses das políticas de urbanismo e de
integração na Grande Lisboa.

25 Sexta/friday, 21h15, cinema São Jorge 2
1 quinta/thursday, 16h00, cinema São Jorge 2

Skymaster

John and Karen

A Few Simple Words

Bruce Johnson, Jr., exp., EUA, 2007, 06´

Matthew Walker, anim., Reino Unido, 2007, 03´

Anna Kazejak-Dawid, fic., Polónia, 2007, 35´

Maria

Kin

Victor Asliuk, doc., Bielorússia, 2007, 20´

Stephen Carroll, fic., Austrália, 2006, 19´

All The Children But One

Joy

Andreas Bolm, doc., Alemanha, 2008, 40´

Joe Lawlor, fic., Reino Unido, 2007, 09´

The Second Line

Alexandra

Observatório Curtas 2
26 Sábado/saturday, 21h15, cinema São Jorge 2
2 Sexta/friday, 18h30, cinema São Jorge 2

The Pearce Sisters
Luis Cook, anim., Reino Unido, 2007, 09´

Candidíase
Cláudia Rita Oliveira, fic., Portugal, 2008, 8´

Outside
Sérgio Cruz, doc., Portugal, 2008, 20´

California

Sleeping Betty
Claude Cloutier, anim., Canadá, 2007, 14´

Um dia divertido numa feira no campo é interrompido por um trágico acontecimento em
SKYMASTER. Em A FEW SIMPLE WORDS
conhecemos Krystyna, uma mulher atraente
e independente, que quer a todo o custo que
a filha participe num casting para uma girlsband. Mesmo contra a sua vontade, a filha
vai com a mãe, mas no caminho um acidente
de carro altera-lhes os planos. Krystyna vê-se
forçada a pedir ajuda a um homem que não
vê há muito tempo. Esta reaproximação vai
alterar as vidas destas duas mulheres. Já em
KIN conhecemos Jack e Amy, dois irmãos que
sentem uma atracção mútua, que de inocente
é intensa. O espectador é guiado pela câmara
como testemunha forçada de uma relação que
mesmo sendo errada, por vezes aparece como
inevitável. Ainda que perturbadora, KIN é uma
reflexão sobre o homem. Também sobre a vulnerabilidade humana discorre JOY. Uma adolescente desapareceu num parque e a polícia
tenta reconstruir o cenário que terá originado
esse desaparecimento. Em off vamos ouvindo
as reflexões de uma polícia sobre as fragilidades da adolescência, num registo virtuoso e
lírico. Já Tavi vê-se a braços com outra preocupação: ALEXANDRA, a filha de quatro anos
deixou de lhe chamar “papá”. Inconformado
com esta realidade ele tenta fazer da mulher o
bode expiatório da sua angústia, numa tentativa desesperada de não ver o que está mesmo
em frente dos seus olhos. A princesa Betty está
adormecida e nada parece fazê-la acordar.
Desesperado o rei lança o repto na tentativa de
encontrar quem a acorde. São vários os voluntários: Henrique VIII, a Tia Victoria, um alien
emocional, uma bruxa simpática, e um maravilhoso princípe. Mas será ele capaz de acordar a
SLEEPING BETTY com apenas um beijo?

Sébastien Martinez Barat, fic., França, 2007, 22´

Your´s Truly
Osbert Parkerl, anim., Reino Unido, 2007, 08´

Profanations
Lucia Sanchez, doc., França, 2008, 26´

Um conto divertido e mórbido de duas velhas
irmãs que vivem perto do mar e organizam
festas muito peculiares. Edna e Iol são as protagonistas de THE PEARCE SISTERS, um conto
de amor, solidão, entranhas, nudez, violência,
fumo e xícaras de chá. Também sobre duas
mulheres, mas jovens, nos fala CANDIDÍASE,
uma parábola onde Cândida e Serena nos
mostram o que cada uma delas espera da
relação de ambas. OUTSIDE é o diário filmado
de um período observando as ruas da cidade
chinesa de Pequim, onde uma intensa vida
cultural aflora a cada esquina. Numa clara
transição do antigo para o moderno, a cidade
prepara-se a ritmo acelerado para receber
os Jogos Olímpicos 2008, em Pequim. Num
apartamento, um jovem casal e um prostituto
tentam criar jogos sadomasoquistas, mas em
CALIFORNIA os desejos e a vontade são pouco
consistentes, contraditórios, incompatíveis...
Partindo de imagens de revistas transformadas
em clips de vídeo animados, manipuladas de
forma a conseguir uma inesperada história
nasce YOURS TRULY. Estas reconstruções da
realidade trazem-nos, num primeiro momento,
uma história de amor, e depois, um homicídio
bem ao estilo do film noir. Já PROFANATIONS
fala de obsessões religiosas. Um documentário em torno da imagética e das comemorações religiosas, que misturam o sagrado com
o profano e uma tentativa de perceber como
se conseguem manter quase inalteráveis num
mundo em constante mudança.

La vie de château

JOHN AND KAREN. Ele é um urso polar. Ela um
pinguim. Depois de uma acesa discussão John
pede desculpa a Karen e há biscoitos e chá
para comemorar a reconciliação. MARIA ficou
conhecida em toda a União Soviética, a sua
fotografia apareceu em todos os jornais, esteve
na televisão. Recebeu centenas de cartas com
propostas de amizade e de amor. Agora, idos
os tempos em que foi a heroína de uma nação,
ela vive sozinha numa casa no campo. Um
documentário inesperado proveniente de um
país hermeticamente fechado. ALL THE CHILDREN BUT ONE dá-nos a conhecer Karcsi,
um rapaz de uma pequena vila húngara que
morreu de embolia pulmonar pouco antes
de completar 10 anos. Os colegas da escola
recordam-no e vão-nos contando a história do
amigo, num documentário onde a memória e a
imaginação resultam numa sensível e colorida
narração. Ele está presente em cada gesto e
em cada afirmação daqueles rapazes que o
recordam. Em THE SECOND LINE MacArthur
e o primo Natt viajam em caravanas, quando
roubam todas as poupanças a MacArthur, não
lhes resta alternativa a não ser trabalhar na
demolição de uma casa. Deste acaso tecemse relações e a violência explode.

Radu Jude, fic., Roménia, 2007, 25´

humana. Nem mesmo o terrível desfecho dos
seus jogos parece afectar Cândido... Junto
ao mar Agathe desafia os seus limites. Em
BOULEVARD L´OCÉAN ela passa os seus dias
em frente ao mar. E é no vazio dos seus dias
que ela descobre algo com que se ocupar: um
desporto que exige mais do que as suas capacidades físicas podem proporcionar. Mas isso
não é importante para alguém cujo objectivo é
quebrar a linha do limite. Um jovem casal - ela
russa, ele português - vive num quarto escondido numa casa por alugar. Um dia o homem
recebe um convite inesperado. Falamos de
PAISAGEM URBANA - MULHER E AVIÃO.

Observatório Curtas 5
30 quarta/wednesday, 18h30, cinema São Jorge 2
2 Sexta/friday, 21h15, cinema São Jorge 2

My Croatian Nose
Richard Dinter, doc., Suécia, 2007, 13´

Velocidade de Sedimentação
António Escudeiro, fic., Portugal, 2008, 20´

My Olimpic Summer
Daniel Robin, doc./fic., EUA, 2007, 12´

La vie de château
Frédérique Devillez, doc., França, 2007, 56´

Observatório Curtas 4
28 Segunda/Monday, 15h45, cinema londres 1
1 quinta/thursday, 21h15, cinema londres 2

A Rua
José Filipe Costa, fic.,Portugal, 2008, 08´

Procrastination
Johnny Kelly, anim., Reino Unido, 2007, 04´

uma família de classe alta sueca. Um documentário poético e intimista sobre laços que
por vezes são demasiado ténues. Dois jovens
desconhecidos ficam presos num elevador
em VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO. Ele
tem na mão o envelope que lhe esclarecerá
uma terrível dúvida, mas não tem coragem
de o abrir. Ela está traumatizada com o rato
que descobriu em casa e, por isso, até um
pouco aliviada por estar ali bem longe dele.
Dois estranhos que um bloqueio ameaça
aproximar. Uma voz melancólica anuncia que
o casamento do realizador de MY OLIMPIC
SUMMER acabou. Daniel Robin e a mulher
não foram capazes de ultrapassar as crises
que afectam todos os casais. Num registo
documental, o realizador mistura realidade e
ficção, para através do seu fracasso matrimonial recuperar a história dos seus pais e desenvolver uma investigação sobre a autenticidade
dos filmes caseiros. Em LA VIE DE CHÂTEAU
o tempo de espera transforma o castelo numa
prisão interior. Neste centro de acolhimento,
de nome insólito, pessoas em busca de asilo,
vindas de diversos países, matam o tempo
esperando que o seu pedido seja aceite. Por
vezes, a melhor forma de conseguir fazer uma
coisa é fazendo duas dúzias de outras coisas
primeiro. Pelo menos é a conclusão a que a
investigação, em forma de animação, que se
desenvolve em PROCRASTINATION, chega.

MY CROATIAN NOSE relata a história de um
homem e dos seus progenitores: o pai é um
cientista croata e a mãe é proveniente de

Bruno
Sam Goetz, fic., EUA, 2007, 34´

L´éducation nautique
Christian Laurence, fic./exp., Canadá, 2007, 02´

Cândido
Zepe (José Pedro Cavalheiro), anim., Portugal,
2007, 11´

Boulevard l´océan
Céline Novel, fic., Bélgica/França, 2007, 19´

Paisagem Urbana – Mulher e Avião

Candidíase

John Magary, fic., EUA, 2007, 19´

Kin

26 Sábado/saturday, 18h30, cinema londres 1
30 quarta/wednesday, 15h00, cinema londres 2

João Figueiras, fic., Portugal, 2008, 24´

Aparentemente a existência em A RUA é calma:
Ana e Ricardo acabam de se mudar para uma
nova casa. Enquanto Ana relaxa, Ricardo vai
organizando os livros na estante. Sofia, a
empregada, faz limpeza. Lá fora os vizinhos
jogam golfe... Derek, um asmático ciclista
misantropo e o seu sensível primo BRUNO,
que é fanático por sitcoms americanas, vivem
juntos numa pequena casa em Nova Jérsia.
Os dois opostos tentam, com dificuldade,
conviver da melhor forma. Uma história de
coragem, sonho, inspiração e idealismo é
o que propõe L´EDUCATION NAUTIQUE.
Os candidatos a esta formação náutica são
desde logo advertidos: Terás frio. Terás Medo.
Quererás Desistir. Só os verdadeiros heróis
triunfam. CÂNDIDO nunca a amou e manipulála é o seu jogo favorito. Uma relação desigual
onde aflora o lado mais mesquinho da psique

Boulevard l´océan

Observatório Curtas 1

Observatório Curtas 3

The Second Line

Curtas Metragens

Laboratório
Uma secção que tem como compromisso mostrar obras que baralham e
ultrapassam as barreiras instituídas entre géneros e formatos no cinema.

Cap Nord
Sandrine Rinaldi, França, 2007, 61´
26 sábado/saturday, 23h30, cinema São Jorge 2
28 Segunda/Monday, 18h30, cinema São Jorge 2

Uma noite de festa entre amigos. Um grupo de
pessoas que dançam possuídas pela música
soul. Conversas cruzadas, relações que nascem
e outras que morrem, um beijo roubado ao
amanhecer. “Cap Nord” é um devaneio pop
contagiante. É um filme verdadeiramente musical,
no qual as letras das canções e o espírito da soul
que se ouve permanentemente do princípio ao
fim do filme (e da festa) são tão importantes como
os diálogos e as acções das personagens.

Gerda 85
Patricia Gelise e Nicolas Deschuyteneer, Bélgica,
fic., 2007, 68´
24 quinta/thursday, 21h15, cinema São Jorge 2
2 Sexta/friday, 23h30, cinema São Jorge 2

Filmado em apenas onze dias, “Gerda 85” é a
primeira longa metragem de Patricia Gelise e
Nicolas . O filme dá-nos a conhecer uma jovem
em ruptura, algures numa zona rural da Bélgica. É
Verão. Ela tem de estudar para os exames. Gerda
está em casa dos tios, que não via há muitos
anos, desde a morte da mãe. Estamos em 1985 e
cassete que toca transporta-nos até essa altura.
Gerda tem de tomar decisões, fazer escolhas que
a levarão a ver outros horizontes. Há um tempo
que tem de terminar para que outro se inicie. Com
uma banda sonora fortemente marcada pelas
sonoridades da música dos anos 80 (a lembrar
New Order e The Cure, entre outros), o filme é o
retrato de uma geração em ruptura, que busca
um sentido e um caminho na vida.

Left Ear
Andrew Wholley, Austrália, fic., 2007, 79´
25 sexta/friday, 23h30, cinema São Jorge 2
4 domingo/sunday, 18h30, cinema São Jorge 2

Quando Boré emigrou para a Austrália na
companhia da sua autoritária mãe, julgava que
estava a caminhar em direcção ao paraíso.
Mas, para sua desilusão, vê-se enredado num
mundo caótico. Um dia uma mulher, Kim,
mostra-lhe a orelha esquerda. Boré encara
o gesto não como uma atitude estranha,
mas sim como um sinal secreto. Munido da
sua câmara, ele escolhe o pior caminho para
entrar no mundo de Kim. A obsessão que
desenvolve por ela leva-o a percorrer o perigoso desfiladeiro que separa a loucura da
sanidade mental. Assim que se ultrapassa
esta linha tudo é possível. Um filme desconcertante, visual e narrativamente arrojado,
vindo de uma cinematografia que permanece
largamente desconhecida entre nós.

But Still

Profit Motive and the
Whispering Wind
John Gianvito, EUA, doc./exp., 2007, 57´
26 sábado/saturday, 16h00, cinema São Jorge 2
29 terça/tuesday, 18h30, cinema São Jorge 2

A América vista pelos que construíram a
nação mas são quase invisíveis nas historiografias oficiais é o mote do filme de John
Gianvito. “Profit Motive and the Whispering
Wind” é uma meditação histórica e visual
sobre a história do activismo americano
visto através de cemitérios, marcos históricos, memoriais e epitáfios fúnebres. O filme
propõe-se como uma ode aos que lutaram
pelas suas convicções (dos índios que
resistiram à colonização, às mulheres sufragistas e aos negros que reclamaram os seus
direitos civis), à presença poderosa do lugar
desses protestos na história e na paisagem
americana. Sem narração off nem diálogos, o
filme é pontuado (como num filme de Griffith
ou dos Straub) por imagens de vento nas
árvores em evocação das vozes esquecidas
das primeiras vítimas da nação e de todos
aqueles que desapareceram da memória
cultural americana, e cujo espírito e legado
mantém hoje toda a relevância. O filme
obteve o Grande Prémio do Documentário no
Festival de Belfort de 2007.

Gerda 85

Numa floresta rodeada de verde e luz, três
homens e três mulheres encontram-se para um
piquenique. Têm em comum o facto de todos eles
sofrerem de tiques provocados pelo chamado
síndrome de Tourette. Aparentemente vivem
vidas normais, têm famílias e empregos, mas as
incontroláveis reacções automáticas provocadas
pela doença requerem uma grande sensibilidade
e muito auto-controlo. Recusando qualquer
visão redutora e condescendente sobre essa
diferença, “But Still” interessa-se mais por dar
a perceber algo sobre a individualidade de cada
um dos elementos deste grupo de “doentes”,
mostrando que a fronteira entre normalidade e
anormalidade no humano é muito ténue.

Um galego desconfiado, um madrileno brincalhão, um aragonês cabeça dura, um asturiano
reivindicativo, um argentino charlatão e um
navarro com o gosto por graçolas. São estas
as personagens necessárias para que “Pic-nic”
aconteça. Unidos pelos anos, pela oportunidade ou obsessão de conquistar a mesma
praia, estes cavalheiros andantes, armados
de espreguiçadeiras e sombrinhas, resistem
todos os verões a uma realidade: a passagem
do tempo. A dada altura o aragonês diz: “Aqui
o tempo corre mais depressa”. O aqui de que
se fala é a praia de Benidorm, em tempos
símbolo do turismo europeu de massas, hoje
capital do turismo ibérico sénior. Estes amigos
são os últimos exemplares de uma espécie
em vias de extinção, são o retrato da Espanha
profunda dos dias de hoje.

Profit Motive
and the Whispering Wind

26 sábado/saturday, 18h30, cinema São Jorge 2
28 Segunda/Monday, 16h00, cinema São Jorge 2

24 quinta/thursday, 23h30, cinema londres 2
28 Segunda/Monday, 21h15, cinema londres 2

Tejút
Benedek Fliegauf, Hungria, fic./exp., 2007, 82´
30 quarta/wednesday, 23h30, cinema londres 2
2 Sexta/friday, 15h00, Cinema londres 2

Transferir para a imagem a calma e amplitude da música ambiente, permitindo assim
uma enorme diversidade de interpretações.
Este foi o objectivo de Benedek Fliegauf
ao realizar “Tejút”. São doze sequências
filmadas em plano fixo, onde se dão a ver
locais e actos banais, progressivamente
assaltados pelo bizarro e surreal: uma
pradaria à noite, uma estrada, um pátio
cercado de edifícios, uma casa de banhos
pública…. Cada elemento sonoro e visual é
cuidadosa e meticulosamente escolhido de
forma a permitir ao espectador uma experiência sensorial íntima. O filme tenciona
ser uma espécie de experiência metafísica, como que uma extensão do mundo
hipnótico e transcendente de Fliegauf, que
começou a desenhar-se nos seus filmes
anteriores (“Forest” e “Dealer”, 2004). Para
o realizador, “Tejút” é “um peculiar filme
sobre a natureza, onde em vez de girafas e
pinguins, vemos humanos.

Tejút

Oleg Tcherny e Erwin Michelberger, Alemanha,
doc., 2006, 79´

Eloy Enciso, Espanha, doc., 2007, 75´

Pic-Nic

But Still

Pic-nic

Left Ear

Longas Metragens

TIME AWAY três guias acompanham-nos numa
viagem para longe do tempo. As estradas são
tão longas quanto o nosso olhar e um tempo
longo modiﬁca tudo aquilo que julgávamos
conhecer. Filmado no Suriname, no início de
2007, THE WET SEASON é um documentário
etnográﬁco e experimental que desaﬁa as fronteiras do tempo. Construído pelos desempenhos
dos membros da própria comunidade, representações e registos extemporâneos, este filme
funciona duplamente como um exame de uma
rápida mudança da cultura material no presente
e como um documento histórico para o futuro.
Por último, Ah, libErty! traça o retrato de uma
família que habita num lugar onde a paisagem
é sublime. fragmentos de vida simples, onde
pessoas vivem ao sabor das estações e os
animais e as crianças crescem em liberdade.

83´
25 SExtA/fridAy, 15h00, CinEmA londrES 2
29 tErçA/tuESdAy, 17h45, CinEmA londrES 2

rondo
Marja Mikkonen, exp., Finlândia, 2006, 8´

Saeftinghe
Jacco Olivier, anim., Países Baixos, 2006, 2´

time Away
Carole O’Brien, exp., Canadá, 2007, 7´

the Wet Season
Ben Russel, doc., EUA/Suriname, 2008, 47´

Ah, liberty!
Ben Rivers, exp., Reino Unido, 2008, 19´

O estado de espírito de uma pessoa entre
acontecimentos, experimentando a mudança
é o que nos revela RONDO. Sem diálogos, o
ﬁlme baseia-se numa estrutura circular e a
par da fotograﬁa, a música desempenha um
dos papéis principais na narrativa. A inocência
aparente de SAEFTINGHE é uma armadilha
para os espectadores mais distraídos. Uma
mulher com um casaco amarelo afasta-se de
casa e, quando já quase não a vemos, ela
coloca um capuz, esta acção vai desencadear
uma série de inusitados acontecimentos... Em

Laboratório Curtas 2
93´
26 SábAdo/SAturdAy, 21h15, CinEmA londrES 2
3 SábAdo/SAturdAy, 23h30, CinEmA londrES 2

Rondo

Laboratório Curtas 1

Portrait of a Wedding day (detail)
Alix Didrich, exp., França, 2007, 7´

Current Shot 01
Philippe Gerlach, exp., Áustria, 2007, 14´

Super Smile
Effie Wu, exp., Alemanha, 2007, 4´

black and White trypps number three
Ben Russell, exp., EUA, 2007, 12´

hic rosa partition botanique
Anne-Marie Faux, exp., França, 2006, 53´

dawn
PortrAit of A WEddinG dAy (dEtAil). um
casamento. o típico retrato de grupo, pormenor.
também observacional é CurrEnt Shot 01.
um único plano, onde duas pessoas olham para
trás. A câmara colocada por detrás delas e as
suas sombras fundem-se numa só. A paisagem
é indefinida. mas a aparente quietude pode ser
enganadora... Será Effie Wu, a personagem de
SuPEr SmilE, uma fada boa ou uma bruxa
diabólica? nenhuma das duas. Ela é a anfitriã que lhe dá as boas vindas na sua casa e,
mesmo antes de conseguir piscar um olho, ela
já o hipnotizou. não há escapatória possível, e
quando finalmente percebe isso dá-se conta
que se tornou parte de Effie Wu. rodado durante
uma actuação da banda lightning bolt, blACK
And WhitE tryPPS numbEr thrEE documenta a transformação de um público rock de

77`
27 dominGo/SundAy, 19h15, tEAtro mAriA mAtoS
3 SábAdo/SAturdAy, 19h15, tEAtro mAriA mAtoS

Address unknown
Xiaolu Guo, fic., China, 2007, 10´

rauschen & brausen i
Daniel Burkhardt, exp., Alemanha, 2007, 4´

magnetic movie
Ruth Jarman, exp., Reino Unido, 2007, 4´

SoG
Patrick Jolley, exp., Irlanda, 2007, 11

Suspension
Silencio

80´

Sivaroj Kongsakul, exp., Tailândia, 2007, 17´

26 SábAdo/SAturdAy, 23h45, CinEmA São JorGE 3
28 SEGundA/mondAy, 16h15, CinEmA São JorGE 3

the Screening

notes from a bastard Child

Num apartamento em Beijing, na China, uma
mulher escreve postais para um homem em
Londres. Mas nunca vemos nenhum dos
dois, as imagens da cidade dos postais que
ela escreve povoam o ecrã como um olho
melancólico que contempla a solidão de quem
escreve. E há a voz dela, que fala de uma
China em rápida mudança. Mas os postais
regressam todos a ela. Motivo: ADDRESS
UNKNOWN. o cenário de rAuSChEn &
brAuSEn são andares de arranha-céus
amontoados no chão, erguendo-se no vazio.
Em frente a isto, o trânsito ensurdecedor não
toca o chão. os veículos aceleram pelo ar,
os arranha-céus estão todos destruídos. E
a música umas vezes segue todos os movimentos, outros segue uma cadência própria e
alheia ao que a pinta. A acção de mAGnEtiC
moViE decorre nos laboratórios de Ciências Espaciais da nasa, em berkeley, onde
cientistas vão relatando as suas descobertas
nesta área. As vidas secretas dos invisíveis
campos magnéticos são revelados como
geometrias em constante mudança. A dúvida
persiste: estamos perante a observação de
uma série de experiências cientificas ou tratase antes de um documentário de um mundo
ficcional? E se de repente, como acontece
em SoG, as paredes de sua casa tivessem
vísceras? E se elas começassem a ramificarse por cada recanto da sua sala e a invadir
cada milímetro da sua cama? As personagens não parecem muito afectados pela
estranha reacção alérgica que o apartamento
que habitam desenvolveu... SuSPEnSion
é um desafio ao imaginário e à abstracção.
Estas imagens sequenciais desprovidas de
qualquer som podem ser vistas por uns como
um magnífico sonho e, simultaneamente, por
outros como um terrível pesadelo. A linha
ténue que separa cada uma das interpretações
está na mente de cada um dos espectadores.
Prepare-se para ficar suspenso durante quatro
minutos em SilEnCio. um homem do som
busca o mais raro dos sons: o silêncio. thE
SCrEEninG tem lugar de noite numa floresta.
As actividades normais dos animais têm de ser
interrompidas, porque um grupo de humanos
resolveu sentar-se em frente a uma gigante
superfície branca que brilha no escuro.

Ariane Michel, exp., França, 2007, 27´

Fern Silva, exp., EUA/Portugal, 2007, 9´

Allen Ginsberg Gives Great head
X’Ho, exp., Singapura, 2007, 15´

What you do
Gunilla Heilborn/Kim Hiorthøy/Mårten Nilsson,
fic., Suécia, 2007, 29´

le prologue du collier de la reine
Energie
Thorsten Fleich, exp., Alemanha, 2007, 5´

Portrait of a Wedding Day

Laboratório Curtas 4

Nicolas Provost, exp., Bélgica, 2007, 4´

Laboratório Curtas 3

Fabienne Malinge, fic., França, 2007, 23´

Energie

Silencio

Björn Kämmerer, exp., Alemanha, 2007, 3´

um ritual de transe colectivo, a uma ordem espiritual mais transcendente. tendo como cenário
imagens de campos, jardins e oceanos a realizadora de hiC roSA PArtition botAniquE
lê uma série de excertos retirados de cartas
privadas da mítica militante do partido comunista rosa luxemburgo. um retrato atípico que
é também um convite à reflexão sobre o militantismo na sociedade moderna. Por outro lado
revela uma rosa luxemburgo íntima, em que a
análise profunda do mundo ao seu redor resvala
lentamente para uma introspecção lúcida e
fria. Em dAWn somos hipnotizados pelo rosto
de uma mulher numa instalação visual, onde a
imagem galopa velozmente ao som da música.

Situado algures entre o poético e o antropológico notES from A bAStArd Child constrói-se a partir de um conjunto de fragmentos
de conversas e de pequenos excertos de
ambientes. uma clara provocação a um país
onde a censura domina: em AllEn GinSbErG GiVES GrEAt hEAd o realizador x´ho
filma um pénis erecto. Ele sabe que nunca
poderá mostrar o filme no seu país, Singapura,
e que corre o risco de ser preso. o que fazer?
um manual prático de instruções. WhAt you
do mostra como incompetentes podem fazer
filmes. Adaptado do livro de Alexandre dumas,
“le collier de la reine”, a curta-metragem lE
ProloGuE du ColliEr dE lA rEinE levanos num passeio de barco em 1784, com o
conde de Cagliostro, pelo rio loire. EnErGiE
imiscui-nos no mundo da energia eléctrica.
de um ponto de vista meramente técnico, a
exibição das imagens de vídeo resultam de
uma radiação controlada de electrões.

Hic rosa partition botanique

Curtas Metragens

O IndieLisboa 2000 presta homenagem aos realizadores Johnnie To e José Luís Guerín, com duas retrospectivas
alargadas das suas obras. Tal como em edições anteriores, o festival apresenta um foco sobre uma cinematografia
emergente: o Novo Cinema Romeno.

The Heroic Trio

Herói Independente
Johnnie To

A hero never dies
Johnnie To, Hong Kong, fic., 1998, 98´
25 SExtA/fridAy, 19h00, CinEmA São JorGE 1
3 SábAdo/SAturdAy, 18h30, CinEmA londrES 1

the heroic trio
Johnnie To, Hong Kong, fic., 1993, 88’
25 SExtA/fridAy, 00h00, CinEmA londrES 1
28 SEGundA/mondAy, 15h00, CinEmA londrES 2

uma anónima cidade do futuro em estilo rétro
entra em pânico quando uma mulher invisível começa a raptar bebés recém-nascidos
destinados a serem imperadores e a entregálos ao misterioso e subterrâneo sobrenatural
Senhor do mal. A polícia está impotente, e a
cidade tem que ser salva por três mulheres

loving you
Johnnie To, Hong Kong, fic., 1995, 84´
29 tErçA/tuESdAy, 19h15, tEAtro mAriA mAtoS
4 dominGo/SundAy, 19h15, tEAtro mAriA mAtoS

Primeiro “filme pessoal” de Johnnie to, “loving
you” estabelece o modelo da obra posterior.
um polícia profissional mas marido negligente
é baleado na cabeça. o título chinês do filme,
“um super-chui sem gosto”, refere um estranho
sintoma da sua lesão: a perda dos sentidos do
paladar e do cheiro. Convalescente, descobre,
lenta e subtilmente, como revigorar a sua
relação com a mulher. o criminoso que o baleou
regressa então para reclamar uma vingança
que adquire operaticamente os contornos de
um glorioso e perturbante excesso pirotécnico.
uma ressonância emocional satisfatoriamente
amadurecida da relação entre marido e mulher
dá a este drama policial uma surpreendente
profundidade emocional.

mad detective
Johnnie To e Wai Ka-fai, China, fic., 2007, 89´

investigando um polícia desaparecido, bun
conclui que as suas identidades alternativas
são responsáveis por um comportamento
assassino. o que começa como a procura de
uma resposta assume um volte face esquizofrénico onde intervêm a verdade e a mentira, a
realidade e as ilusões. Johnnie to pega nestas
visões e integra-as no enredo gráfico do filme
com audácia formal. A colisão da comédia
negra e do policial cru num divertimento
selvagem, hilariante e perturbador.

Loving You

29 tErçA/tuESdAy, 19h00, CinEmA São JorGE 1
3 SábAdo/SAturdAy, 00h00, CinEmA londrES 1

the mission
Johnnie To, Hong Kong, fic., 1999, 82´
24 quintA/thurSdAy, 21h45, CinEmA londrES 1
26 SábAdo/SAturdAy, 16h00, fórum liSboA

The Mission

o filme é na verdade uma experiência de
produção: concebido em 27 dias antes da data
de estreia em sala, testemunha os métodos tirorápido de produção que exultam a milkyway
image, produtora criada por to. obra invulgar
no catálogo do realizador, esta comédia negra
funciona como sátira política cortante. num
hospital desesperadamente burocrático, dois
jovens e idealistas cirurgiões recrutam um cirurgião tornado mecânico de automóveis para uma
missão de reforma. A corrupção política conduz
ao desastre natural enquanto “help!!!” se transforma numa paródia catastrofista. “help!!!”
poderia ser título de qualquer filme de to: as
fantasias de resgate face ao desastre encontram aqui um eco selvaticamente cómico.

muito diferentes que partilham um terrível
passado. tung, a mulher maravilha; Chat,
a Caça-bandidos; e Ching, a atormentada
mas determinada mão direita do Senhor do
mal, a rapariga invisível. um enérgico filme
de acção com um trio de super-heroínas
(maggie Cheung e michelle yeoh são duas
das intérpretes). Aligeirando um complexo
enredo de traições e relações secretas, este
barroco conto de galanteria nocturna oferece
alguma da melhor acção aerotransportada
vinda de hong Kong.

Acabado de escapar a uma tentativa de homicídio, o patrão da tríade lung contrata os
assassinos Curtis, James, mike, roy e Shin
para sua protecção. A cumplicidade crescente
entre eles está sob compulsão quando lung
manda Curtis matar Shi como castigo dos seus
casos com mrs. lung. obra-prima da obra de
to, “the mission” é puro cinema. A lição por
excelência do realizador sobre como o movimento e a fixidez definem o espaço. forma e
conteúdo são um: a protecção e o controlo do

espaço de violência que rodeia lung. o princípio da acção-quietude de to atinge aqui a
sua expressão máxima: o cenário do centro
comercial ilustra como a montagem, o enquadramento preciso e o controlo do ritmo criam
uma impressão de acção-velocidade a partir
de uma série de elegantes fotografias.

PTU

26 SábAdo/SAturdAy, 23h30, CinEmA londrES 2
30 quArtA/WEdnESdAy, 15h45, CinEmA londrES 1

Help!!!

Johnnie To e Wai Ka-fai, Hong Kong, fic., 2000, 88´

A Hero Never Dies

help!!!

Mad Detective

dois assassinos, dois patrões, duas companheiras, destinos duplos. Eis o fim do filme
de heróis de hong Kong, o género que John
Woo popularizou nos anos 80. to desconstróio com movimentos de câmara e cor abstracta,
tornando a história do tipo com uma pistola na
celebração da estrutura classicamente simétrica. quando o glacial l. lai e os chefes dos
criminosos rivais do duro cowboy l. Ching-wan
formam uma aliança, os dois pistoleiros tornamse supérfluos. descobrindo que são um par de
avatares de heroísmo individual fora de moda,
entre eles o jogo passa a aliança e depois a
tragédia. um manual da habilidade de to para
injectar efeito emocional numa peça formalista:
cada traição e sacrifício são um soco.

Throw Down

PTU

Sparrow

Johnnie To e Keig Fung, Hong Kong, fic., 2003, 88’

Johnnie To, Hong Kong, fic., 2008, 87´

26 Sábado/saturday, 16h00, cinema São Jorge 1
3 sábado/saturday, 18h45, cinema São Jorge 3

29 terça/tuesday, 18h45, cinema São Jorge 3
29 terça/tuesday, 21h45, cinema São Jorge 1

O sargento Lo, director da divisão policial anticrime, dá-se conta que a sua arma desapareceu
durante um confronto com um gang. Ao longo de
uma noite, uma equipa de polícias procura freneticamente a arma que o colega perdeu. O director
da unidade não querendo que Lo, que está quase a
ser promovido, se meta em sarilhos, dá-lhe algum
tempo para recuperar a arma. Enquanto os dois
polícias tentam encontrar a arma, antes que um
dos membros do gang mate alguém com ela, os
investigadores da polícia suspeitam de corrupção
dentro da unidade. Um filme de acção frenético,
pontuado por alguns momentos de humor, “PTU”
é um dos melhores exemplos do virtuosismo de
Johnnie To na realização.

“Sparrow” (pardal) é um termo comum do
calão de Hong Kong para carteirista. Kei é
um destes “sparrows” – e muito profissional.
Ele e os três parceiros ganham bom dinheiro
a escavar os bolsos de transeuntes distraídos
por entre os apinhados desfiladeiros urbanos
de Hong Kong. Também gosta de andar de
bicicleta com a sua câmara Rolleiflex. Um dia
Chun Lei aparece-lhe à frente. Por trás da boa
aparência da rapariga, esconde-se um misterioso passado. Kei apaixona-se por ela – e não
é o único. Depois de ter conseguido dar a volta
à cabeça dos três colegas dele, ela revela as
suas verdadeiras intenções. É suposto que os
carteiristas roubem uma chave importante para
ela. De início a tarefa parece simples…

Running on Karma

Throw Down

Johnnie To, Hong Kong, fic., 2003, 93´
26 sábado/saturday, 00h00, cinema londres 1
4 domingo/sunday, 21h15, cinema londres 2

Johnnie To, Hong Kong, fic., 2004, 98´

Antigo monge e actual stripper/culturista, Andy
Lau tem a capacidade de ver o “karma” de uma
pessoa, o destino adquirido ao longo da vida por
feitos em incarnações passadas. As suas tentativas para proteger a jovem polícia Cheng da
sua terrível predestinação através de uma série
de acções visualmente exultantes, fracassam. O
filme começa como uma resplandecente fantasia
de acção (um contorcionista indiano, uma Mosca
Humana), passa a thriller semi-romântico e
transforma-se finalmente num tratado filosófico
budista de estrutura complexa e profundamente
original. Esta inesperada reviravolta budista lança
o mundo do filme para além da típica tragédia de
To numa nova e misteriosa dimensão.

Running Out of Time
Johnnie To, Hong Kong, fic.,1999, 90´

Para além de expor a virtuosidade da técnica de
To, “Throw Down” atreve-se a mostrar a alma e o
coração do realizador. Estruturado como tributo a
Akira Kurosawa, o filme é uma combinação quase
impossível de caracterizar entre comédia negra,
fantasia onírica e filme de acção. Três jovens
solitários, um campeão de judo em declínio, um
entusiasta de judo que toca saxofone, e uma
cantora pretendente a estrela encontram-se num
bar lúgubre de Hong Kong e acabam por incitarse mutuamente a perseguir os próprios sonhos.
Ele referiu-se ao filme como “uma viagem de
paixão, auto-descoberta e coragem de sonhar,
[que] em muitos casos encapsula a minha própria
viagem como realizador”.

Wu Yen

24 quinta/thursday, 00h00, cinema londres 1
27 domingo/sunday, 19h00, cinema são jorge 1

Running on Karma

27 domingo/sunday, 15h00, cinema londres 2
4 domingo/sunday, 15h45, cinema londres 1

O assassino profissional Cheung recebe a notícia
do diagnóstico de que o seu cancro é terminal e
que só lhe restam 14 dias de vida. Encara a hipótese de se suicidar, mas decide em vez disso
vingar-se do seu pai e, pelo caminho, desafia
um reputado polícia a prendê-lo. De temperamentos parecidos, começam a respeitar-se e
a gostar um do outro. Um caso exemplar de
como To se apropria de um género comercial
– o filme foi um significativo sucesso comercial
– e de como, através do brilho artesanal e da
subversão, o volta a propor como arte.

Johnnie To e Wai Ka-fai, Hong Kong, fic., 2001, 123’
25 Sexta/friday, 23h30, cinema londres 2
3 Sábado/saturday, 21h15, cinema londres 2

Comédia de época baseada numa velha lenda
popular chinesa já adaptada em vários outros
filmes de Hong Kong e na ópera cantonesa. A
história centra-se num complicado triângulo
amoroso cuja acção decorre num passado
longínquo, há mais de 2000 anos na era dos
Estados Guerreiros, antes da união da China
sob o domínio do Imperador Qin.

Encontro com Johnnie To
e Wai Ka-fai

Johnnie To

Johnnie To fala sobre o seu trabalho como
realizador e produtor e sobre a sua ligação
ao contexto de produção do cinema de Hong
Kong. Moderada por Shelly Kraicer, o especialista na obra do realizador que comissariou a retrospectiva para o IndieLisboa, esta
conversa em inglês, aberta à participação do
público, conta ainda com a presença de Wai
Ka-fai, o mais próximo colaborador de To no
argumento e na realização de vários dos seus
filmes mais importantes.

Wu Yen

Sparrow

Running Out of Time

28 Segunda/Monday, 21H30, CABARET MAXIME,
Entrada livre

Innisfree

José Luis Guerín

José Luis Guerín, Espanha, doc., 1990, 110´

City Life: Eulalia-Marta

26 Sábado/saturday, 15h45, cinema londres 1
28 Segunda/Monday, 17h45, cinema londres 2

En Construcción
José Luis Guerín, Espanha/França, doc., 2001, 125´
28 Segunda/Monday, 21h45, Cinema londres 1
3 Sábado/saturday, 15h45, cinema londres 1

A maior parte dos filmes de Guerin são
rodados fora de Espanha. “En Construcción” é a excepção: ao longo de três anos,
o realizador catalão registou com um rigor
obsessivo a demolição de uma área do
Barrio Chino, um bairro operário em desagregação em Barcelona, e a construção de
um moderno complexo residencial para a
nova classe média catalã. Mas à medida que
a construção da cidade futura progride, o
passado reafirma-se incessantemente: tanto
na surpreendente descoberta do antigo cemitério romano debaixo das fundações do novo
edifício, como na riqueza da sabedoria popular
revelada numa conversa casual entre dois
vizinhos que testemunha o fim de um mundo.
“En Construcción” é um dos momentos mais
fortes de toda a história do documentário.

En la Ciudad de Sylvia
José Luis Guerín, Espanha/França, fic., 2007, 84´
25 Sexta/friday, 21h45, Cinema são jorge 1
3 Sábado/saturday, 21h45, cinema londres 1

José Luis Guerín, Espanha, fic.,1997, 88´
27 domingo/sunday, 21h45, cinema londres 1
4 domingo/sunday, 15h00, cinema londres 2

Pouco tempo antes de desaparecer misteriosamente, em 1930, o cineasta francês Gerard
Fleury tinha filmado o quotidiano de uma
família. E é destas imagens que parte “Tren
de Sombras”: Guerin pegou nas filmagens de
Fleury e construiu um filme onde o passado e
o presente se cruzam por entre as sombras dos
fantasmas. As imagens de arquivo mostram a
família e pessoal doméstico andando e jogando
pelas propriedades. Guerín monta estas imagens
com falsas imagens a preto e branco do mesmo
local, juntando-lhes cenas a cores que tentam
mostrar a actividade que pode ter ocorrido
fora de campo. Um filme que antes de mais é
uma reflexão sobre o cinema, sobre as diversas
formas e manifestações do olhar e, em última
instância, um filme sobre a vida e a morte…

Unas Fotos en la Ciudad de
Sylvia
José Luis Guerín, Espanha, doc./exp., 2007, 67´
1 quinta/thursday, 21h15, cinema São Jorge 2
3 Sábado/saturday, 16h00, cinema São Jorge 2

Filme de montagem de imagens fotográficas,
mudo, que reflecte o trabalho fotográfico de
Guerín como preparação para a rodagem de
“En la Ciudad de Sylvia”. Uma experiência a
partir da fotografia, como o definiu o realizador.
Fotografias a preto e branco que alternam entre
imagens estáticas e em movimento formam
uma espécie de livro de esboços cinematográfico para o filme “En La Ciudad de Sylvia”. Uma
nova abordagem das raízes fotográficas e documentais do cinema feita de forma inovadora e
com uma sensibilidade estética notável.

Encontro com José Luis Guerín
29 terça/tuesday, 21h30, Cabaret Maxime,
entrada livre

Uma conversa livre com o realizador José
Luis Guerín sobre os seus filmes, os caminhos cruzados do documentário e da
ficção na sua obra e o permanente diálogo
desta com a memória do cinema. Participa
também nesta conversa, que será aberta
à participação directa do público interessado no trabalho do realizador catalão, a
sua habitual colaboradora Núria Esquerra,
a qual tem assinado a montagem dos
seus filmes desde “En Construcción” e
foi também responsável pela produção de
“Unas Fotos en la Ciudad de Sylvia”.

Tren de Sombras

Innisfree

José Luis Guerín

City Life: Eulalia Marta

Um enigma, um labirinto visual que se concretiza pelas ruas de Estrasburgo. Um homem
procura encontrar uma rapariga. Ela é Sylvia.
Ele não tem nome, é apenas alguém que
procura uma mulher que conheceu naquela
mesma cidade seis anos antes. Ele procura.
Olha. Busca em todos os rostos femininos
o rosto de Sylvia. E faz esboços. Muitos e
bonitos esboços de outras caras, na esperança de a qualquer momento poder desenhar
a cara de Sylvia. E ela confunde-se com outros
rostos. Ele confunde-a com outra mulher. E
segue-a. Persegue-a. E Sylvia? Onde estará
Sylvia? Mais do que um filme “En La Ciudad
de Sylvia” é uma ontologia do olhar e uma
exaltação do feminino.

Tren de Sombras

En Construcción

Em 1990 dois realizadores alemães criaram o
projecto City Life, em homenagem a Hubert
Bals, fundador do Festival de Cinema de
Roterdão. Foram convidados 14 realizadores
e cada um deles ficou incumbido de criar um
filme, tendo como únicos requisitos a referência
ao naufrágio do Titanic e à vida na cidade. José
Luis Guerín foi um dos realizadores convidados
e apresentou “Eulalia-Marta”. A curta leva-nos
até ao porto de Barcelona, onde duas raparigas
desempregadas vivem nos arredores da cidade,
num bairro que vai ser renovado. Procuram
desesperadamente um emprego e vivem na
angústia de a sua casa poder ser demolida.

Guerín viaja para a cidade irlandesa de
Innisfree, onde John Ford filmou “O Homem
Tranquilo”, para documentar as mudanças
ocorridas desde a visita de Ford alguns anos
antes. Revisitando o passado, e recorrendo
à representação de uma Maureen O’Hara
imaginada, “Innisfree” explora as diferenças
entre o antes e o agora, de modo a traçar os
interstícios entre a memória e a história, a
imaginação, a fantasia e a realidade, e entre
o cinema narrativo clássico e o documentário
observacional contemporâneo.

En la Ciudad de Sylvia

28 Segunda/Monday, 21h45, Cinema londres 1
3 Sábado/saturday, 15h45, cinema londres 1

Unas Fotos en la Ciudad de Sylvia

José Luis Guerín, Espanha, 1990, 18´

Novo Cinema Romeno

Novo Cinema Romeno 1
24 quinta/thursday, 21h30, cinema São Jorge 3
1 quinta/thursday, 21h45, cinema São Jorge 1

Dincolo
Hanno Hoffer, fic., Roménia, 1999, 18´

Occident
Cristian Mungiu, fic., Roménia, 2002, 105´

Acasa

24 quinta/thursday, 23h45, cinema São Jorge 3
1 quinta/thursday, 16h00, fórum lisboa

The Tragic Story of the Two
Radu Muntean, fic., Roménia, 1996, 16´

Furia
Radu Muntean, fic., Roménia, 2004, 80´

Rien ne va plus
Barna Némethi, fic., Roménia, 2007, 23´

Sem diálogos e num aparente plano-sequência,
THE TRAGIC STORY OF THE TWO apresentanos dois jovens dominados por um amor autodestrutivo, que vai sendo consumido pelos
ciúmes e maus tratos mútuos até se transformar num ódio mortal. Em FURIA, do mesmo
realizador (também autor do multipremiado
“The Paper Will Be Blue”), conhecemos dois
amigos: Luca e Felie vêem-se confrontados
com Gabonu, o líder de um gang cigano, que
lhes dá um prazo de 24 horas para pagarem
uma dívida vultuosa. Conseguem metade
do montante ao venderem um carro ao qual
tiraram a quilometragem. Já sem ideia de
como conseguir a outra metade, Luca esbarra
com Mona, uma antiga colega de liceu. É então
que lhe surge a ideia: oferecer Mona a Gabonu,
para que este a ofereça ao seu protegido,
um cantor que procura a noiva ideal, e assim
ficar com a dívida saldada. Mas as coisas não
correm como esperado... RIEN NE VA PLUS é

Novo Cinema Romeno 3
25 Sexta/friday, 17h45, cinema londres 2
29 terça/tuesday, 21h15, cinema londres 2

num sítio onde as únicas actividades disponíveis
são a pesca, a criação de porcos e beber álcool
puro para combater o marasmo. Mas acabamos
por constatar que ainda há esperança no olhar
daqueles homens e mulheres. Do mesmo realizador, Thomas Ciulei, o IndieLisboa vai também
apresentar o mais recente filme, “The Flower
Bridge”, na Competição Internacional.

Novo Cinema Romeno 4

Nu te Supara, Dar

25 Sexta/friday, 21h30, cinema são jorge 3
1 quinta/thursday, 15h45, cinema londres 1

Adina Pintilie, doc., Roménia, 2007, 50´

Asta e
Thomas Ciulei, doc., Roménia, 2001, 92´

Paulista´s Hand

NU TE SUPARA, DAR é dotado de uma loucura
literária admirável. Alexandru cria uma teoria da
radiação, cientificamente provada, que supostamente o fará ganhar o Prémio Nobel por
descobrir o princípio do pára-raios. A teoria é
posta em causa por Ocsy, seu amigo e igualmente esquizofrénico, que todos os dias sobe
as escadas da torre da igreja e fala com Deus.
Ambos se dedicam ao trabalho com enorme
afinco e dignidade. Um documentário sobre
o Centro Neuropsiquiátrico Calugareni e os
pacientes que o habitam, onde sobressai um
universo alternativo, que se sobrepõe a tudo o
resto, despido e sublime. Também em registo
documental, ASTA E dá-nos a conhecer o delta
do Danúbio na sua zona menos turística. Uma
introspecção colectiva de diferentes pessoas
e das suas difíceis vidas numa inóspita região
romena. Pessoas que vivem numa realidade
semelhante à do século XVII, num mundo
composto apenas por água e vida selvagem.
Pessoas que lutam com o seu próprio destino

Cristian Mungiu, fic., Roménia, 1999, 18´

17 Minutes Late
Catalin Mitulescu, fic., Roménia, 2002, 10´

Stuff and Dough
Cristi Puiu, fic., Roménia, 2001, 90´

O que acontece se virmos demasiada televisão? PAULISTA´S HAND diz-nos que
podemos começar a falar uma linguagem que
mais ninguém entende. Para isso muito contribuem as telenovelas…17 MINUTES LATE.
Tudo está agendado. Um estranho acidente
de carro e ele atrasa-se. Ele vai até ao bar da
ex-namorada. O lugar está vazio e calmo. Ele
quer descansar um bocadinho. Em STUFF
AND DOUGH, primeira longa metragem de
Cristi Puiu (realizador de “A Morte do Senhor
Lazarescu”, Prémio Especial do Júri no IndieLisboa 2006), viajamos até 1999. Estamos
na estrada que liga Bucareste a Constanta,
o maior porto romeno no Mar Negro. Ovidiu,
o protagonista, é filho de um casal que tem

um quiosque no rés-do-chão do prédio que
habita. Um dia, um amigo da família pedelhe que leve uma encomenda a Bucareste,
em troca de dinheiro. Ele não hesita, nem
questiona o que contém tal pacote, afinal o
dinheiro que vai ganhar representa um terço
do investimento que precisa de fazer para
abrir o seu próprio quiosque. Parte na companhia do seu melhor amigo Vali e da namorada
deste, Betty. Mas o que inicialmente parecia
ser apenas uma inócua viagem, rapidamente
se transforma num pesadelo. Ao fim de algum
tempo de viagem começam a ser perseguidos
por um casal de estrangeiros armado. E a
realidade começa a sobrepôr-se aos sonhos.

Novo Cinema Romeno 5
25 Sexta/friday, 21h15, cinema londres 2
1 quinta/thursday, 17h45, cinema londres 2

Flathouse People Are Dying For
Music
Cristian Nemescu, fic., Roménia, 12´

Mihai and Cristina
Cristian Nemescu, fic., Roménia, 15´

Proveste la Scara C
Cristian Nemescu, fic., Roménia, 2002, 15´

Marilena de la P7
Cristian Nemescu, fic., Roménia,2006, 40´

Sessão composta por um conjunto de curtas
metragens de Cristian Nemescu, o promissor
realizador romeno precocemente desaparecido
num acidente de automóvel quando ultimava a
sua primeira longa metragem, “California Dreaming”. E se um dia chegássemos à conclusão de

Nu te Supara, Dar

Novo Cinema Romeno 2

uma experiência visual inspirada numa controversa peça de teatro romena, “A history of
communism for the mentally ill”. A prisão entra
na vida de um homem e modifica-o. Tudo se
transforma num jogo de sorte e azar.

Furia

Quase todos os habitantes de uma aldeia na
fronteira fazem comércio com os vizinhos do
outro lado. Em DINCOLO a mulher de um
carteiro gordo e envergonhado, quer convencêlo a fazer o mesmo. OCCIDENT, primeira obra
do realizador de “4 Meses, 3 Semanas e 2
Dias”, é uma envolvente comédia com laivos
trágicos. Luci, engenheiro florestal, e a namorada Sorina, educadora infantil, questionamse sobre o seu futuro depois de serem desalojados da casa que habitavam. Sem terem a
quem recorrer, vão até ao cemitério e ficam
junto da campa do pai de Sorina na esperança
de lhes surgir um sinal que os ajude a decidir
o que fazer. Enquanto Luci promete fazer tudo
o que estiver ao seu alcance para arranjar um
emprego no ramo da publicidade, Sorina acredita que a única solução é saírem da Roménia e
emigrarem para a Europa ocidental. Eis senão
quando o desejado sinal surge vindo do além
e liga as suas vidas à de outras personagens,
que enfrentam o mesmo tipo de problemas e
que também desejam escapar da insegurança
que enfrentam numa sociedade pós-comunismo. Em ACASA um taxista transporta um
homem que, na noite de Natal, regressa do
estrangeiro onde está emigrado.

Occident

Paul Negoescu, fic., Roménia, 2007, 14´

Challenge Day
Napoleon Helmis, fic., Roménia, 2004, 10

Canton
Constantin Popescu, fic., Roménia, 2005, 30´

Traffic
Catalin Mitulescu, fic., Roménia, 2004, 15´

VALURI, Adrian Sitaru, fic., Roménia, 2007, 16´
Primeiro filme de ficção de Cristi Puiu, AVANT
LE PETIT DEJEUNER conta-nos a história de
um casal em ruptura, com consequências
desastrosas. Hoje é o CHALLENGE DAY. Isto
significa que toda a gente tem de praticar
desporto. E quem não gosta de desporto hoje
em dia? Em CANTON, dois trabalhadores dos
caminhos-de-ferro vivem na casa do guardalinha. Não há muito para fazer e os dias são
sempre iguais. Uma noite, um estranho tem
um acidente. Um acidente que mudará as suas
vidas para sempre. Em TRAFIC, Tudor tem uma
pausa de 20 minutos antes da sua próxima
reunião. Tempo suficiente para convidar uma
rapariga para um café, falar sobre a sua filha
e tirar uma fotografia. Em VALURI vamos até
perto do mar, onde numa praia duas pessoas
vivem experiências extremas. Uma bonita mãe
pede a um rapaz cigano para tomar conta do
seu filho de quatro anos. Enquanto isso, um
marido e pai diverte-se namoriscando uma
bonita estrangeira a quem dá aulas de natação.
Mas a história rapidamente se altera quando a
bonita mãe desaparece por entre as ondas...

The Firemen´s Choir
Cristian Mungiu, fic., Roménia, 2000, 30´

Calatorie Las Oras
Corneliu Porumboiu, fic., Roménia, 2003, 19´

Humanitarian Aid
Hanno Höfer, fic., Roménia, 2001, 17´

Em GONE WITH THE WINE um jovem sonha
poder abandonar a sua cidade natal, onde
embebedar-se se tornou um modo de vida.
Mas ainda há uma última coisa que tem de
fazer antes de poder ir para o Reino Unido:
um exame médico. Um velho famoso morreu
e todos são convidados a ir ao seu funeral em
THE FIREMEN´S CHOIR. Mas as pessoas não
parecem estar muito consternadas. O único
que realmente se importa é o sobrinho do velho,
que está indignado com a indiferença de todas
aquelas pessoas. CALATORIE LAS ORAS levanos até uma pequena aldeia, numa bonita manhã
de Primavera. A população aguarda a chegada
da internet e a mulher do major quer uma casa
de banho nova. Enquanto isso, a professora e
o motorista do major vão num passeio de carro
até à cidade mais próxima. Há uma série de
obstáculos à espera deles... HUMANITARIAN
AID dá-nos a conhecer três jovens que chegam
à Roménia, vindos da Europa ocidental, numa
missão de ajuda humanitária. Os habitantes de
uma pequena aldeia nas montanhas romenas
já estão a aguardá-los.

Marilena de la P7

Cristi Puiu, fic., Roménia, 1995, 30´

Corneliu Porumboiu, fic., Róménia, 2002, 09´

Novo Cinema Romeno 8
27 domingo/sunday, 18h30, cinema londres 1
2 Sexta/friday, 21h15, cinema londres 2

The Sorrow of Black Gold
Sinisa Dragin, doc., Roménia 1994 11´

Life is Elsewhere
Radu Muntean, doc., Roménia, 1996, 14

Challenge Day

Avant le petit déjeuner

Gone With The Wine

romeno. THE SORROW OF BLACK GOLD
apresenta-nos um grupo de romenos que
procura petróleo, de forma ilegal, escavando junto a uma refinaria de petróleo. Sem
diálogos, este documentário recorre apenas à
música da orquestra cigana Taraful din Clejani,
e à imagem para nos mostrar a dura realidade
dos sobreviventes ciganos, numa aldeia perto
de Bucareste. LIFE IS ELSEWHERE passa-se
num convento. Um conjunto de freiras relata
o momento da escolha da sua vocação. NEA
PINTEA... THE MODEL é a história de Marin
Pintea antigo modelo na Academia de Artes
de Bucareste. É também a história de uma
peculiar ideia de arte e da busca da imortalidade, a que os seres humanos aspiram. Já
URMUZ é uma experiência visual liderada
por duas das personagens mais conhecidas
do escritor vanguardista Urmuz. Stamate e
Ismail misturam-se com testemunhos reais
de pessoas que habitaram na mesma rua que
o escritor. Em A DOG´S LIFE, numa Roménia
aparentemente vigiada por cães-de-guarda,
Bucareste parece invadida por cães vadios.
O olhar humano e o olhar canino enfrentamse. NIGREDO é um retrato experimental de
um homem que pinta a cara de negro e se
confronta com o seu próprio espelho.

Nea Pintea...the Model
Adina Pintilie, doc., Roménia, 2004, 12´

Urmuz
Barna Némethi, doc., Roménia, 2006, 16´

A Dog´s Life
Alexandru Solomon, doc., Roménia, 1997, 20´

Nigredo
Mihai Chirila, doc., Roménia, 2007, 03´

Um programa dedicado ao documentário de
curta metragem, género onde se têm revelado vários dos novos talentos do cinema

The Firemen´s Choir

26 Sábado/saturday, 15h00, cinema londres 2
29 terça/tuesday, 18h30, cinema londres 1

26 Sábado/saturday, 17h45, cinema londres 2
2 Sexta/friday, 17h45, cinema londres 2

Urmuz

Novo Cinema Romeno 6

Novo Cinema Romeno 7

Paulista´s Hand

que o acto de ouvir música clássica à varanda
pode ser o princípio do fim? Terá FLATHOUSE
PEOPLE ARE DYING FOR MUSIC a resposta?
Mihai está apaixonado pela sua colega de turma
Cristina - em MIHAI AND CRISTINA - sonha
com ela constantemente, mas não sabe como
declarar-lhe os seus sentimentos. Quando
finalmente decide telefonar-lhe, descobre que
a estrada que o conduz até Cristina está cheia
de obstáculos eróticos. Já em PROVESTE LA
SCARA C conhecemos um adolescente tímido
que está apaixonado pela vizinha, e busca
ajuda numa linha telefónica de sexo: quer saber
como seduzir uma rapariga no elevador. O seu
drama de jovem vem dar um novo impulso ao
casamento dos pais... Andrei tem treze anos e
as hormonas é que decidem por ele. Vive nos
arredores de Bucareste e está apaixonado por
MARILENA DE LA P7, uma prostituta. Para a
impressionar rouba um carro-elétrico.

Director’s Cut

Killer of Sheep
Charles Burnett, EUA, fic., 1977, 80´

Paloma Rocha e Joel Pizzini, Brasil, doc., 2007, 98´
25 Sexta/friday, 23h45, cinema São Jorge 3
3 Sábado/saturday, 21h30, cinema São Jorge 3

The Juche Idea

Um filme sobre um filme, um documentário sobre a história do cinema brasileiro.
“Anabazys” é um inventário da génese, da
erupção e da ressonância de “A Idade da Terra”
(1980), o filme-testamento de Glauber Rocha.
Composto por cenas inéditas retiradas das
respectivas 60 horas de material bruto encontrado pela filha do realizador – Paloma Rocha
- o filme baseia-se em três pontos: a revolta
do cineasta com a rejeição do filme após a
sua exibição no Festival de Veneza; a crise de
Glauber com a esquerda após ter feito elogios
aos generais no poder; e a notória criatividade
anárquica do baiano, autor de frases como
“o cinema novo sou eu”. Narrado na primeira
pessoa pelas “vozes” de Glauber: o realizador
expõe-se inteiramente, anos-luz à frente do seu
tempo, inventa uma narrativa cinematográfica
que, 30 anos depois, continua a ser assimilada
pelas novas gerações de cineastas.

Green Porno
Killer of Sheep

Isabella Rossellini, Jody Shapiro, Rick Gilbert,
Canadá, fic., 2007, 3´

Brand Upon the Brain!
Guy Maddin, EUA, fic., 2006, 96´
28 Segunda/Monday, 22h00, fórum lisboa
4 domingo/sunday, 18h30, cinema londres 1

Uma delirante incursão na memória do cinema
por um dos mais extravagantes cineastas da
actualidade (trata-se da sua pretensa autobiografia!). Guy Maddin regressa contrariado à sua
casa de infância, onde os seus pais tiveram
um orfanato. Guy vê-se obrigado a ceder ao
pedido da mãe doente, para pintar uma ala
da casa que era ocupada pelo orfanato. É
quando memórias de estranhos acontecimentos começam a aflorar... O pai de Maddin
vivia fechado na cave, onde desenvolvia as
suas experiências científicas. À medida que a
história se vai desenhando vão-se descobrindo
as linhas entrecruzadas de uma realidade onde
as cobaias eram os mais indefesos... Filmado
a preto e branco e imitando a estética do
cinema mudo, o filme tem narração de Isabella
Rossellini. A actriz é igualmente protagonista
(e também autora e realizadora) de “Green
Porno”, a bem-humorada série de brevíssimos
filmes sobre as extravagantes práticas sexuais
dos insectos, que abre a sessão.

Clint Eastwood, a Life in Film
Michael Henry Wilson, França/EUA, doc., 2007, 80´
25 Sexta/friday, 19h15, TEATRO MARIA MATOS
4 domingo/sunday, 16h00, cinema São Jorge 2

Clint Eastwood fala de si próprio numa série
de conversas para a câmara do crítico e historiador de cinema Michael Henry Wilson. Clint
Eastwood acede passar em revista a sua
carreira como actor, realizador, produtor e
compositor no momento em que utlimava o
mais ambicioso dos seus projectos: o díptico
“As Bandeiras dos Nossos Pais” e as “Cartas
de Iwo Jima”. Homem de muitas facetas, este
eterno forasteiro, cujo arrojo perdura aos 75
anos, cultiva a impressão da autenticidade
e da ambiguidade. Gosta de brincar com a
própria imagem e só cria uma mitologia para
a minar. Paradoxalmente protegido pela sua
celebridade, continua a ser o mais enigmático
dos grandes realizadores. Uma oportunidade
única de conhecer melhor o homem por detrás
do cineasta e actor.

The Juche Idea
Jim Finn, EUA, doc., 2008, 62´

Brand Upon the Brain! Adam L. Weintraub

Anabazys

30 quarta/wednesday, 23h30, cinema São Jorge 2
4 domingo/sunday, 21h15, cinema São Jorge 2

Em 1960 Kim Jong II assegurava a sua sucessão
como Adorado Líder da Coreia do Norte ao
adaptar a filosofia Juche do seu pai à propaganda, ao cinema e à arte em geral. Definida
como “auto-suficiência”, Juche é uma filosofia
híbrida que resulta de uma mistura dos ensinamentos de Confúcio, com o pseudo-socialismo autoritário estalinista. “The Juche Idea”
dá-nos a conhecer uma artista sul-coreana que
vai para uma residência artística na Coreia do
Norte, com o intuito de resgatar o cinema Juche
para o século XXI. Baseado na história real de
um realizador sul-coreano raptado nos anos
70, o filme segue Yoon Jung Lee na sua vida
nessa residência artística a norte. Com grande
sentido de humor e integrando irresistíveis
excertos de filmes de produção norte-coreana,
Jim Fin examina a base cultural da Coreia do
Norte e os efeitos da propaganda no cinema.

The Reinactors
The Revue

Clint Eastwood, a Life in a Film

Anabazys

Xia Jin rentre à la maison

Longas Metragens

O gueto negro de Watts em Los Angeles,
em meados da década de 1970, através
dos olhos de Stan, um sonhador sensível
que cresce com desapego e entorpecido
pelo trabalho num matadouro. Frustrado
por causa das dificuldades económicas, ele
encontra conforto em pequenos prazeres: o
calor de uma chávena de café, uma dança
com a mulher na sala de casa, um abraço da
filha…O filme não apresenta soluções, limitase a mostrar a vida, umas vezes terrivelmente
desoladora, outras repleta de uma enorme
alegria. Concluído em 1977 e exibido apenas
esporadicamente, a reputação do filme foi
crescendo e tornou-se num filme de culto,
mais vezes referido do que visto, que prenunciava uma nova vitalidade do cinema independente americano. Trinta anos depois da sua
produção, resolvidos finalmente os direitos
musicais pendentes que impediam a sua
exibição ou difusão pública, surge agora em
versão restaurada e permanece um objecto
absolutamente original e deslumbrante.

The Reinactors
David J. Markey, EUA, doc., 2008, 95´
24 quinta/thursday, 21h30, TEATRO MARIA MATOS
3 Sábado/saturday, 23h45, TEATRO MARIA MATOS

Freddy Kruegger, o pirata das Caraíbas Jack
Sparrow, o Super Homem, ou uma péssima
sósia de Marilyn Monroe deambulam pelo
passeio da fama em Hollywood, na esperança
de alguém querer tirar uma fotografia com
eles, por um dólar. É a Meca do cinema vista
pelos olhos de um bando de sósias. Apesar de
parecerem directamente saídos de um filme,
as suas vidas são bastante diferentes das
verdadeiras estrelas. O documentário de David
J. Markey segue a vida destes imitadores ao
longo de um ano, mostrando-os no seu diaa-dia, as suas esperanças e ilusões. Alguns
julgam ser estrelas que apenas ainda não foram
descobertas. Têm sonhos, mas estes parecem
esfumar-se ao dobrar a esquina do passeio da
fama por onde se mostram…

Teaching the Alphabet

Esta é uma secção de carácter cinéfilo. Nela são apresentadas redescobertas
vindas do passado mais ou menos recente do cinema independente,
documentários que abordam de forma directa o próprio cinema e a sua
história e ainda filmes em que o património da Sétima Arte serve de inspiração
e principal matéria-prima (num jogo de espelhos dos filmes a exibir com a
memória do cinema), através de citações, pastiches ou “remakes”.

26 Sábado/saturday, 18h45, cinema São Jorge 3
30 quarta/wednesday, 00h00, cinema londres 1
2 Sexta/friday, 00h00, cinema londres 1

Curtas Metragens
27 domingo/sunday, 17h45, cinema londres 2
4 domingo/sunday, 17h45, cinema londres 2

Teaching the Alphabet
Volker Schreiner, exp., Alemanha, 2007, 4´

The Revue

Metropolis: Report from China

Sergei Loznitsa, Alemanha/Rússia, doc., 2008, 82´

Clemens von Wedemeyer/Maya Schweizer, doc.,
Alemanha/França, 2007, 42´

29 terça/tuesday, 16h00, cinema São Jorge 2
3 Sábado/saturday, 18h30, cinema São Jorge 2

Um filme a preto e branco que usa materiais
de arquivo únicos, actualidades de propaganda produzidas na Rússia nas décadas de
1950/60. “The Revue” mostra o lado quase
esquecido dos tempos soviéticos e o modo
de pensar da época, explorando a vida das
pessoas ao longo da vastidão da Pátria
Soviética que, apesar de plenas de dificuldades, privações e rituais absurdos, eram
também iluminadas pelo glorioso brilho da
ilusão comunista. Ao usar de forma criativa
os mesmos ícones de propaganda, Sergei
Loznitsa mostra-nos um lado quase esquecido do regime sovietético e o pensamento
dominante na altura.

Xia Jin rentre à la maison
Damien Ounoury, França, doc., 2007, 110´
27 domingo/sunday, 21h15, cinema São Jorge 2
30 quarta/wednesday, 16h00, cinema São Jorge 2

Depois de ganhar o Leão de Ouro no Festival
de Cinema de Veneza em 2006 com o filme
«Still Life», o realizador chinês Jia ZhangKe (cineasta a quem o IndieLisboa dedicou
nesse ano uma retrospectiva enquanto Herói
Independente) regressa à sua cidade natal.
Através das memórias de Jia Zhnagk-ke,
vamos sendo guiados pelas diversas etapas
da sua vida, desde a infância até se tornar
um realizador conhecido. O documentário
de Damien Ounoury mostra-nos os lugares
onde Zhang-Ke filmou os seus primeiros dois
filmes, bem como o seu olhar crítico sobre
a China actual, as disparidades sociais e a
censura a que alguns dos seus filmes foram
sujeitos. Neste regresso às origens e através
das suas reflexões descobrimos um homem
em constante busca da liberdade.

Four By
Lukas Maximilian, Áustria/Portugal, 2008, 5´

Mosaik Mécanique
Norbert Pfaffenbichler, exp., Áustria, 2008, 10´

Vertigo Rush
Johann Lurf, exp., Áustria, 2007, 19´

Não é um simples alfabeto, é antes uma enciclopédia de imagens de arquivo. Volker Schreiner
revela em TEACHING THE ALPHABET uma
grande capacidade de recolha e re-montagem de
arquivos de clássicos de Hollywood, ao encontrar nesses arquivos imagens de cada uma das
letras do alfabeto. METROPOLIS: REPORT
FROM CHINA é um ensaio documental sobre
uma pesquisa feita para um hipotético remake
do lendário “Metropolis” de Fritz Lang, aquando
da visita a Pequim em 2004, dos realizadores.
O filme de Wedemeyer e Schweizer’s mostra o
crescimento da mega-cidade chinesa e, simultaneamente, questiona as consequências do
desenvolvimento e progresso desenfreado. O
documentário faz a convergência de dois mitos:
o totalitarismo moderno de “Metropolis” com a
China moderna, cujo crescimento acelerado tem
dado origem a muita controvérsia no Ocidente.
FOUR BY usa cinco segundos de um vídeo
caseiro dos anos 70, e edita-os em loop, durante
cinco minutos. A imagem mostra um rapaz com
um arco e flecha que sobe umas escadas. O pó
está sempre presente na imagem. Em MOSAIK
MÉCANIQUE todas as cenas de um filme de
Charlie Chaplin de 1914 são exibidas simultaneamente, numa grelha simétrica. Todas as cenas
estão em loop. Cria-se um ritmo visual acelerado,
e a duração total deste mosaico corresponde
exactamente à duração do filme original. Já
VERTIGO RUSH é uma experiência técnica extravagante, composta por uma série de dolly zooms:
uma técnica usada pela primeira vez por Hitchcock, em “Vertigo”, há mais de cinquenta anos.

É Dreda Ser Angolano
Fazuma, Portugal, doc., 2007, 65´
27 domingo/sunday, 21h30, TEATRO MARIA MATOS
30 quarta/wednesday, 21h15, cinema São Jorge 2

Tudo começou com uma compilação musical
criada para o África Festival, em Lisboa, pelo
Conjunto Ngonguenha’s. As imagens gravadas
para o videoclip dessa compilação resultaram
em 13 cassetes. Assim, o que inicialmente era
para ser apenas um video musical transformouse num documentário. E a história segue: um dia
em Luanda, capital de Angola, uma jovem democracia cresce após a guerra civil. Retrata-se esta
realidade tendo como banda sonora uma rádio
imaginária chamada Rádio Dreda, que passa
Kuduro e um hip-hop “consciente”. Um documentário que é um tributo a todos os artistas que
conseguem encontrar inspiração num país em
mudança e contribuem, assim, para a criação de
uma nova identidade angolana.

The Field Guide to North
America
Vários realizadores, EUA, 2006, 70´
24 quinta/thursday, 23h30, cinema São Jorge 2
27 domingo/sunday, 18h30, cinema São Jorge 2

Que movimentos musicais ultrapassam a
fronteira que separa os Estados Unidos da
América do Canadá e onde e como convergem
ou divergem as suas estéticas? “The Field
Guide to North America: The U.S and Canada
- A Comparative Survey” é um inventivo guia,
composto por vídeos musicais e curtas metragens, que mostra de forma irreverente a criatividade musical acima e abaixo do paralelo 49.
Cada episódio coloca frente a frente as produções de cada um dos países, partindo de temas
como: Evolução, Vida Selvagem e Indústria.
Vídeoclips de rock indie, techno, folk freak e art
rock juntam-se a curtas metragens experimentais formando uma amostra de duas paisagens
culturais muito ricas. A colectânea inclui videoclips de Devendra Banhart, Joanna Newsom,
Smog, Fiery Furnaces, Wolf Parade, Deerhoof,
Chad Van Gaalen, We Are Wolves e Caribou.

Introspective

Joe Strummer - The Future Is
Unwritten
Julian Temple, Irlanda/Reino Unido, doc., 2007. 123´
29 terça/tuesday, 21h30, TEATRO MARIA MATOS

Como líder dos The Clash, Joe Strummer
mudou a vida das pessoas para sempre. Quatro
anos depois da sua morte, a sua influência
estende-se pelo mundo, mais forte do que
nunca. O realizador Julien Temple tem gasto a
maior parte do seu tempo a documentar a cena
musical em Inglaterra. Já em 1976 tencionava
fazer um filme sobre uma banda inglesa de
punk diferente: os The Clash. Mais de 30 anos
depois nasceu este filme. O documentário
exibe depoimentos de fãs de Joe Strummer,
figuras destacadas em distintas áreas artísticas, como Flea, Bono, Martin Scorsese, Steve
Buscemi, Matt Dillon, John Cusack, Johnny
Depp, Jim Jarmusch, Courtney Love e Damien
Hirst. Strummer é revelado não apenas como
músico mas também, e sobretudo, como ser
humano: a sua infância, os ideais, a sua arte
e o seu carisma como comunicador exímio. A
banda sonora inclui músicas da primeira banda
de Strummer - 101ers - dos The Clash, Mescaleros, Ramones, Sex Pistols, Bob Dylan, Big
Audio Dynamite, entre outros.

Joy Division
Grant Gee, Reino Unido, doc., 2007, 94´
25 Sexta/friday, 22h00, fórum lisboa

Em 1976, quatro jovens de Manchester assistem
juntos a um concerto dos Sex Pistols. Pouco
tempo depois formam uma banda chamada
Joy Division, a qual vai durar apenas três anos,
não resistindo à morte do seu carismático líder,
Ian Curtis. Trinta anos depois, os Joy Division gozam de uma popularidade e influência
maiores do que nunca (e o recente “Control”,
biografia ficcionada de Ian Curtis, veio também
ajudar a alimentar o mito), com um profundo
legado que tem fortes ecos na indústria musical
e na cultura pop actual. O documentário de
Grant Gee recorre a entrevistas com Bernard
Sumner, Peter Hook e Stephen Morris (os
membros sobreviventes da banda, desde então
agrupados nos New Order), bem como do
antigo carismático director da Factory Records
Tony Wilson, de Peter Saville (designer por trás
das capas dos álbuns da banda), do fotógrafo
e realizador Anton Corbijn e da jornalista belga
Annik Honoré, para contar a história da banda,
com a ajuda de material de arquivo inédito, fotos
e gravações recentemente descobertas. O filme
é também uma viagem por Manchester desde
os anos 70 (“uma cidade onde nada era bonito”,
como diz um dos entrevistados) até hoje.

Aram Garriga, Espanha, doc., 2007, 68´
28 Segunda/Monday, 21h15, cinema São Jorge 2
25 Sexta/friday, 23h45, TEATRO MARIA MATOS

Kuduro - Fogo no Museke

Na segunda metade da década de 1990, a
revista The Wire forjou um conceito controverso: o pós-rock. O termo era usado para
definir a música de algumas bandas com
estilos que não cabiam em nenhum dos outros
géneros pré-determinados pela indústria e pelo

Jorge António, Portugal/Angola, doc., 2008, 50´
30 quarta/wednesday, 21h30, TEATRO MARIA MATOS

Desde a sua independência, nunca Angola
tinha assistido a um movimento cultural tão
dinâmico e tão polémico como o kuduro.
Nenhum outro género musical ultrapassou

Bananaz

Julian Schnabel, EUA, 2007, 85´
24 quinta/thursday, 23h45, TEATRO MARIA MATOS
3 sábado/saturday, 21h30, TEATRO MARIA MATOS

Lou Reed e os seus fãs esperaram 33 anos pelo
concerto apresentado neste filme, mas valeu
bem a pena. Após o sucesso de Walk on the
Wild Side, em 1973 Reed gravou Berlin, um
álbum arrojado que contrastava com os anteriores. Recorrendo a sons de orquestra, o álbum
mantinha uma linha sonora ao longo de várias
músicas. Faixas como “How Do You Think it
Feels?” e “Sad Song” tornaram-se clássicas.
Mais de três décadas depois, Reed e o seu
produtor Bob Ezrin juntaram-se ao produtor
musical Hal Willner com o intuito de organizar
uma tournée com o álbum Berlin. Julian Schnabel
fez a direcção artística e filmou cinco noites
desta digressão, que aliás passará também por
Portugal proximamente. A irmã do realizador
criou pequenos vídeos impressionistas, que vão
sendo projectados por trás do palco onde Reed
canta. Lou Reed brinda o público com uma
energia e boa disposição contagiantes e faz-se
acompanhar de outras grandes vozes, nomeadamente pelo seu “protegido” Anthony.

Smells Like Teen Spirit
Jem Cohen, EUA, 2007, 7´

Patti Smith: Dream of Life
Steven Sebring, EUA, doc., 2007, 109´
26 Sábado/saturday, 23h45, TEATRO MARIA MATOS
2 Sexta/friday, 21h30,TEATRO MARIA MATOS

Uma viagem pela filosofia e arte de Patti Smith.
Um retrato intimista que explora a sua espiritualidade, história pessoal e música. Filmado
maioritariamente a preto e branco, o filme não
segue uma ordem cronológica e é narrado pela
própria: o espectador é guiado pela “madrinha”
do punk à medida que ela vai revivendo a sua
carreira musical e tecendo considerações
acerca dos principais momentos da sua vida.
Seguimos esta multifacetada artista ao longo
das suas viagens pelo mundo, das suas performances e intervenções, das letras das músicas,
entrevistas, pinturas e fotografias. A pouco e
pouco vai-se tecendo uma elaborada manta de
retalhos que nos revelam uma complicada mas
carismática personalidade. A abrir a sessão,
uma curta metragem em que Patti Smith interpreta “Smells Like Teen Spirit”, dos Nirvana.

É Dreda Ser Angolano

Bananaz leva-nos até aos bastidores de uma das
mais criativas parcerias do nosso tempo. Uma
conversa sobre cultura pop entre dois amigos
(Jamie Hewlett e Damon Albarn) acabaria por
resultar no aparecimento dos Gorillaz em 2000.
Uma banda virtual com músicos muito peculiares: um vocalista giro mas um pouco fútil,
2D, um baixista satânico, Murdoc Niccals,
o prodígio japonês da guitarra, Noodle, e o
amigável homem das cavernas na bateria,
Russel Hobbs. Oito anos depois do nascimento
dos Gorillaz, Hewlett e Albarn juntaram-se ao
amigo e realizador Ceri Levy e juntos contamnos a história da banda virtual em “Bananaz”.
Caem as máscaras e, finalmente, conhecemos
os responsáveis por um projecto pioneiro, o
trabalho por detrás de todos os desenhos, a
animação, a música e as vozes. Engraçado,
barulhento, revelador e descritivo são alguns
dos adjectivos que podem definir “Bananaz”.

Lou Reed’s Berlin

The Field Guide to North America

24 Quinta/thursday, 22h00, Fórum lisboa
2 Sexta/friday, 22h00, Fórum lisboa

Joe Strummer - The Future Is Unwritten

Ceri Levy, Reino Unido, doc., 2008, 92´

mercado. Apesar de serem singulares e de se
distinguirem, as bandas associadas a este (de
facto inexistente) género partilhavam referências e perspectivas sobre a música, a vida e o
mundo em que vivemos. “Introspective” conta
com bandas como Sonic Youth, Mogwai,
Embryo e Mouse On Mars, explora as razões
por detrás de algumas destas bandas, as suas
palavras e espectáculos ao vivo (designadamente durante o festival Sónar em Barelona),
propondo um retrato da música indie ou underground como uma alegoria afectiva das nossas
sociedades globais. Uma viagem na companhia
de nomes como Jeff Twedy, Jason Pierce, Ira
Kaplan, Thurston Moore ou Lee Ranaldo e de
band bandas como os Tortoise, Yo La Tengo,
Piano Magic, Low, e Hood, entre outras.

Joy Division

Bananaz

Scott Walker: 30 Century Man
Stephen Kijak, EUA/Reino Unido, doc., 2006, 95´
26 Sábado/saturday, 21h30, TEATRO MARIA MATOS
4 domingo/sunday, 21h30, TEATRO MARIA MATOS

Documentário sobre o génio musical e uma
das mais enigmáticas figuras da música rock,
Scott Walker. Stephen Kijak proporciona-nos
uma viagem através da música e carreira de
uma das mais enigmáticas e influentes figuras
da história do rock. Dos primeiros anos como
baixista em Sunset Strip, ao mega-estrelato na
cena pop inglesa da “swinging London” dos
anos 60 como líder dos The Walker Brothers, e
à evolução das últimas décadas. O filme apresenta imagens exclusivas de Walker durante a
gravação do seu mais recente állbum a solo,
o aclamado The Drift, assim como entrevistas
com o próprio, com fãs famosos e colaboradores como David Bowie, Radiohead, Brian
Eno, Jarvis Cocker (Pulp), Damon Albarn (Blur,
Gorillaz), Neil Hannon (The Divine Comedy),
Marc Almond, Alison Goldfrapp. Um documento obrigatório para os fãs e uma fantástica
descoberta para todos os outros.

Kuduro - Fogo no Museke

Este programa é constituído por uma dezena de filmes — documentários,
filmes-concerto e vídeos musicais —, nos quais a música, nomeadamente a
cena pop/rock independente, é o principal tema e algumas das suas figuras
mais carismáticas os intervenientes em foco.

Scott Walker: 30 Century Man

IndieMusic

tão rapidamente as fronteiras e se tornou um
fenómeno internacional. Paralelamente à construção vertical desenfreada que agita Angola,
continuam a crescer os bairros periféricos
– musekes – onde uma nova geração usa a
música como arma de intervenção. É deste
movimento, da crescente importância da cena
musical angolana e da sua proliferação que
este documentário nos fala. “Kuduro - Fogo no
Museke” é o retrato social e cultural de uma
nova geração, que quer acima de tudo ser a voz
de uma nova Angola. A sessão será antecedida
de um momento de kuduro ao vivo no palco do
Teatro Maria Matos a cargo dos N’Gapas.

Garth Jennings, Reino Unido, 2007, 95´
25 Sexta/friday, 16h00, cinema São jorge 1

Dois rapazes. Um deles, o que arranja sempre
confusões na escola, leva uma câmara para
o cinema e filma a exibição de “Rambo”, o
famoso filme de acção com Sylvester Stallone.
O outro, tímido e muito certinho, tem uma
ideia: fazer um filme sobre o filho do Rambo.
Juntos começam a odisseia de fazerem um
filme caseiro. A inocente ambição faz com que
o processo de fazerem o seu próprio filme se
transforme numa aliciante e inesperada aventura. Uma comédia sobre a amizade, a criatividade e a difícil tarefa que é crescer.

Professora Extraterrestre
Ole Bornedal, Dinamarca, 2007, 93´
27 domingo/sunday, 16h00, fórum lisboa
3 Sábado/saturday, 16h00, fórum lisboa

Por norma os miúdos custam a adaptar-se a
um professor substituto. Mas… E se este caso
for realmente diferente? E se a aversão à nova
professora se dever ao facto de eles terem uma
sensibilidade mais apurada que a dos adultos e,
por isso, conseguirem ver o que eles não conseguem: a bonita e loura professora substituta é
um extraterrestre. E não é dos bons! Ela está na
escola com uma missão hostil e precisa de uma
coisa que só os terráqueos lhe podem dar...

Curtas Metragens

IndieJúnior +3 Anos
25 Sexta/friday, 16h00, fórum lisboa
28 Segunda/Monday, 10h30, fórum lisboa
29 terça/tuesday, 10h30, TEATRO MARIA MATOS
30 quarta/wednesday, 10h30, TEATRO MARIA MATOS
2 Sexta/friday, 10h30, TEATRO MARIA MATOS
3 Sábado/saturday, 16h00, TEATRO MARIA MATOS

A Minha Cauda Feliz

IndieJúnior +6 Anos
27 domingo/sunday, 16h00, cinema São Jorge 1
28 Segunda/Monday, 10h30, cinema São Jorge 1
28 Segunda/Monday, 14h00, fórum lisboa
29 terça/tuesday, 10h30, cinema São Jorge 1
30 quarta/wednesday, 10h30, cinema São Jorge 1
30 quarta/wednesday, 14h00, fórum lisboa

Milen Vitanov, anim., Alemanha, 2007, 5´

Ernst no Outono

O Teatro de Miriam

Jakob Schuh, anim., Alemanha, 2006, 7’

Priit Tender, anim., Estónia, 2007, 5´

A Cabeça nos Flocos de Neve

Pontos d Traços

Bruno Collet, anim., França, 2007, 5’

Jésus Pérez, anim., Suíça, 2007, 7´

A Maior Flor do Mundo

Shaun, a Ovelha: Hora do Banho

Juan Pablo Etcheverry, anim., Espanha,2007, 10’

Richard Goleszowski, Reino Unido, 2007, 7´

Shaun, a Ovelha: Pintar a Vida

Cedo ou Tarde

Richard Goleszowski, anim., Reino Unido, 2007, 7’

Jadwiga Kowalska, anim., Suíça, 2007, 5’

A Lebre Criada

Huhu – a Cova dos Pássaros

Elena Chernova, anim., Rússia, 2007, 13’

Alexey Alekseev, anim., Hungria, 2007, 2’

Telefone Estragado

O Crescimento de George

Olivier Rauch, fic., Alemanha, 2007, 3´

Martin Schmidt, anim., Alemanha, 2007, 2’

Botaoubarco

Ciber – o Viajante Virtual

Marina Rosset, anim., Suíça, 2007, 3’

Stefan Eling, anim., Alemanha, 2007, 5´

KJFG Nº 5

Série Minuscula: o Piquenique

Alexey Alekseev, anim., Hungria, 2008, 2´

Thomas Szabo, anim., França, 2006, 7´

Azul

Oktapodi

Vincent Coni/Anne-Sophie Palermo/Julien
Thebault, anim., França, 2007, 6´

Julien Bocabeille/François-Xavier/Chanioux
Olivier Debarre, anim., França, 2007, 2´

KJFG Nº 5
Alexey Alekseev, anim., Hungria, 2008, 2´

A MINHA CAUDA FELIZ mostra-nos um cão
que consegue apanhar a própria cauda. Isto
muda toda a sua vida uma vez que encontra o
seu melhor amigo. Em O TEATRO DE MIRIAM,
Miriam, a Galinha, e o Irmãozinho, vêem uma
representação do Capuchinho Vermelho. Estão
totalmente envolvidos, temendo sobretudo a
aparição do lobo. Mas uma grande surpresa
espera os três. Em PONTOS E TRAÇOS, um
pequeno ser nasce da mão do desenhador.
Mas rapidamente é confrontado com a dura

ERNST gosta muito do Verão. Infelizmente,
estamos no Outono. Em A CABEÇA NOS
FLOCOS DE NEVE o Esquiador Negro está
ciumento e completamente só no Ano Novo.
Por isso, decide raptar a menina na fortaleza. A
MAIOR FLOR DO MUNDO é uma bela história
para crianças... e adultos, escrita e “interpretada” por José Saramago. E se os adultos
tivessem de ler todas as histórias infantis?
Seríamos de facto capazes de aprender o que
andamos há tanto tempo a ensinar? Em SHAUN,
A OVELHA: PINTAR A VIDA, o agricultor começa
uma pintura a óleo e está determinado a pintar
uma obra-prima. Mas quando está de costas
voltadas, Shaun e companhia decidem entrar

IndieJúnior +9 Anos
28 Segunda/Monday, 14h00, cinema São Jorge 1
30 quarta/wednesday, 14h00, TEATRO MARIA MATOS
1 quinta/thursday, 16h00, cinema São Jorge 1

O Filho de Rambow

O Filho de Rambow

realidade que o rodeia, incluindo o facto de
não estar sozinho. Em SHAUN, A OVELHA:
HORA DO BANHO um rebanho de ovelhas
parte numa perigosa missão: tentar encontrar
água quente para o seu banho de desinfecção.
Um esquilo e um morcego são as personagens
principais de CEDO OU TARDE, onde se dá a
convergência de diferentes mundos e horas
do dia, comandadas por forças subterrâneas. Por acidente, esta regulada vida quotidiana foi conduzida a uma paragem. E assim
começa a mútua viagem de duas figuras solitárias. Algumas corujas aterram no Ártico e aí
começam uma nova vida, em HUHU – A COVA
DOS PÁSSAROS. O seu maior atributo é a
estupidez combinada com a falta de memória.
Nunca aprendem com os próprios erros, e
começam a fazer e a descobrir as coisas como
se fosse a primeira vez. O pequeno George
tem apenas um ano quando sofre o choque
da sua vida, é O CRESCIMENTO DE GEORGE.
Já em CIBER, O VIAJANTE VIRTUAL somos
levados numa atribulada viagem sem sair da
poltrona. O PIQUENIQUE mergulha-nos, com
um desfasamento pouco habitual, nas ervas
dos campos, onde observarmos a vida quotidiana dos insectos. Este filme de animação
combina personagens em animação digital
com cenários reais. OKTAPODI: Dois polvos
ajudam-se mutuamente numa cómica fuga das
mãos de um intratável (mas persistente) cozinheiro. Depois de ultrapassarem dificuldades
inimagináveis, as personagens percebem
que a sua luta para se manterem juntos ainda
não acabou. E em KJFG Nº 5 três músicos
“amadores” - o Urso, o Coelho e o Lobo praticam a sua desastrada arte. Subitamente,
surge em cena o caçador e um cão ridículo.

Voltar a Tocar
Zakaria Boumediane, anim., França, 2007, 8’

O Tocador de Sinos
Dustin Rees, anim., Suíça, 2007, 3’

O Novo Aluno

Huhu – A Cova dos Pássaros

Longas Metragens

Stephanie Greene, fic., Irlanda, 2007, 6’

Manual de Instruções: Aprender a
Nadar
Richard Fenwick, anim., Reino Unido, 2007, 3´

Manual de Instruções: Treinando o
Teu Cão
Richard Fenwick, anim., Reino Unido, 2007, 2´

O Meu Irmão
Jan Wagner, fic., Polónia, 2007, 11’

A Betty Adormecida
Claude Cloutier, anim., Canadá, 2007, 9’

Em VOLTAR A TOCAR viajamos até um mundo
seco, com falta de oxigénio, em que os seres
humanos têm que viver em abrigos. Lana é
uma jovem que vive sozinha com o irmão
pequeno, Theo. Um dia, Lana traz objectos do
mundo exterior, um dos quais atrai Theo. Em
O TOCADOR DE SINOS percebemos que ser
controlado pelas badaladas do sino da igreja
pode causar danos. O NOVO ALUNO é Joseph,
um miúdo africano de 9 anos. O confronto
entre culturas parece não ter solução. Mas, no
fundo, as crianças de todo o mundo são muito
parecidas. Em MANUAL DE INSTRUÇÕES:
APRENDER A NADAR um homem gordo tenta
desesperadamente perceber como se nada,
depois de um barco se afundar e o deixar
em mar aberto. Ainda mais porque tem por
companhia apenas um tubarão. O treino de
obediência canina é fácil para o dono de um
cão preguiçoso que já conseguiu aprender o
que significa “quieto”! Falamos de MANUAL
DE INSTRUÇÕES: TREINANDO O TEU CÃO. O
que faz realmente O MEU IRMÃO quando vai
pescar? E até onde vai a atenção e lealdade
entre dois irmãos. Em A BETTY ADORMECIDA
a princesa está adormecida e nada parece
fazê-la acordar. Desesperado o rei lança o repto
para que a despertem. São vários os voluntários. Mas serão eles capazes de a acordar com
apenas um beijo?

IndieJúnior +12 Anos
29 terça/tuesday, 14h00, TEATRO MARIA MATOS
2 Sexta/friday, 14h00, TEATRO MARIA MATOS

Os Humores de Anna
Gunnar Karlsson, anim., Islândia, 2007, 27´

Fôlego
Margien Rogaar, fic., Países Baixos, 2007, 8´

KJFG Nº 5

Secção competitiva, exclusiva para crianças e jovens. Todas as sessões
são preparadas em função das idades e dos níveis de ensino e divididas
em dois programas, um para as escolas, outro para toda a família. A juntar à
programação de filmes acresce, na edição de 2008, um conjunto de ateliers
relacionados com o cinema. Mais informação no site do festival e no blogue
http://indiejunior.blogspot.com

para a clínica do Dr. Artmann para tratar crianças
indisciplinadas. FÔLEGO é um filme sobre os
primeiros afectos, atracções e a perturbação
que tudo isso causa. Um rapaz, uma rapariga,
o pai desta, juntos à volta de um dia num lago.
Já em MANUAL DE INSTRUÇÕES: EM CASO
DE TREMOR DE TERRA, uma cidade inteira,
que foi atacada por terramotos, deslizamento
de terras e tsunamis, entra em pânico quando
as pessoas lutam para se desviarem de coisas
que caem do ar, como se fossem personagens
de um antigo jogo de computador. Original
documentário, MIÚDOS + DINHEIRO trata de
um importante fenómeno social da actualidade,
poucas vezes debatido: o consumismo imoderado dos jovens. Adolescentes em Los Angeles
falam sobre a importância do dinheiro: arranjálo, gastá-lo e aprender a viver sem ele.

Filme-Concerto
Zás! Catrapás! Pum! - Os
Trapalhões do Cinema Mudo
26 Sábado/saturday, 16h00, TEATRO MARIA MATOS
4 domingo/sunday, 16h00, TEATRO MARIA MATOS

Em “The Cure”, Charlot chega a uma
estância termal para um tratamento de
saúde completo. Mas a sua capacidade de
sacrifício às virtudes de uma vida sã é reduzida, para dizer pouco, e o seu comportamento desregrado acaba por abalar a
tranquilidade dos restantes hóspedes das
termas. “One Week” lança toda uma nova
luz sobre a expressão “quem casa quer
casa”. Recém-casado, Pamplinas tem uma
semana para “construir” o seu novo lar: um
modelo desmontável com instruções nada
claras e que muito fica a dever à solidez.
“La Course des Sergents de Ville” segue
a perseguição de um grupo de intrépidos
gendarmes atrás de um cão que roubou
um presunto. Duas pequenas obras primas
dos dois mestres maiores do cinema mudo
burlesco – Charlie Chaplin e Buster Keaton
– e uma pérola da comédia física menos
conhecida (pioneira francesa da série de
filmes dos Keystone Cops) apresentados
com acompanhamento musical ao vivo
composto e interpretado por António Pedro
e Ana Araújo, duo que tem apresentado
outros trabalhos bem sucedidos na área da
música para cinema.

Manual de Instruções: em Caso de
Tremor de Terra
Richard Fenwick, anim., Reino Unido, 2007, 3´

Miúdos + Dinheiro
Lauren Greenfield, doc., EUA, 2007, 35’

Em OS HUMORES DE ANNA conhecemos
uma rapariga chamada Anna Young, a criança
perfeita. Um dia, Anna acorda com uma doença
terrível. Parece uma versão triste de Marilyn
Manson e está muito mal disposta. Um caso

Buster Keaton

IndieJúnior

em acção. A LEBRE CRIADA é uma extraordinária animação russa que conta a história do
trabalhador e despachado Hakim. Numa escola
primária, as crianças podem escolher o jogo
que querem para o fim da aula. Miriam, uma
menina atrevida, sugere o TELEFONE ESTRAGADO e todas as crianças o aceitam com entusiasmo. Em BOTAOUBARCO três pescadores
pobres têm que conviver com piratas terríveis e
uma estranha criatura dos mares. Em KJFG Nº
5 três músicos “amadores” - o Urso, o Coelho e
o Lobo - praticam a sua desastrada arte. Subitamente, surge em cena o caçador e um cão
ridículo. AZUL apresenta-nos uma criança com
excesso de peso que brinca com o seus cruéis
amigos. Desajeitado, cai acidentalmente de
uma falésia e mergulha no mar, onde descobre
um universo maravilhoso.

Lisbon Talks
Lisbon Talks é um espaço privilegiado que quer dar a conhecer a
estudantes de cinema e a todos os profissionais do meio, as várias
mecânicas de funcionamento do meio cinematográfico. Para isso
integra um conjunto de acções: debates, seminário, palestra e master
classes, lugares de análise, discussão, experimentação e aprendizagem,
onde se cruzam saberes e testemunhos, com prestigiados convidados
portugueses e estrangeiros das múltiplas áreas do cinema.

Palestra

Seminário
“Da Apresentação de Projectos à Distribuição de um Filme”
From Projects Presentation to Film Distribution
29 DE ABRIL, TERÇA. DAS 09H30 ÀS 19H30. TEATRO MARIA MATOS

Integrado no IndieLisboa 2008, vai realizar-se um seminário intensivo de um dia, dirigido a estudantes de realização
e produção de cinema/audiovisual, e aberto a todos os que tenham interesse na temática de estudo e análise que
propomos. Queremos mostrar, debater e ensinar algumas das etapas do percurso de um filme, desde a apresentação do argumento/guião ao produtor, à sua exibição em festivais, as diversas estratégias de lançamento de um
filme no mercado, até à sua distribuição em sala. Fechamos com um foco de natureza prática, através de testemunhos de vários case studies. O seminário é composto por quatro painéis (cerca de uma hora e meia cada), num total
de 9 horas, com intervalo para almoço e pausa para café. A inscrição no seminário custará 40 euros, incluindo uma
refeição ligeira. As inscrições estão limitadas a 30 pessoas.
Moderador: Amândio Coroado (professor universitário, produtor)

O Novo Cinema Romeno
Young Romanian Cinema
2 DE MAIO, SEXTA, 17H00, Teatro Maria Matos, ENTRADA LIVRE

Laurentiu Damian, vice reitor da UNATC, universidade onde estudaram os
nomes emergentes da nova cinematografia romena vai falar sobre as perspectivas actuais do cinema romeno.

Debates
Produção Cinematográfica para Crianças e Jovens - Um cinema
que precisa de ‘abrir caminhos’
Children and Youth Film Production
26 DE ABRIL, SÁBADO. 17H00, TEATRO MARIA MATOS, ENTRADA LIVRE

1º Tema

“Pitching: Como Apresentar Projectos aos Produtores”
Pitching and Discussion of Projects in the Financing Process
A apresentação de projectos/argumentos a produtores é um passo importante para um jovem autor. Em Portugal
começa a ter significado este diálogo preparatório entre produtor e realizador, de forma a que os respectivos papéis
fiquem mais organicamente ligados, facilitando todo o processo de pré-produção. O produtor é aquele que perante
o argumento analisa o seu potencial artístico e comercial e que pode a partir daí direccionar a obra. O autor deve
apresentar ao produtor o seu projecto, o mais definido possível, na matéria escrita: argumento, sinopse, storyline,
caracterização de personagens, nota de intenção, etc.. Vamos falar sobre a relação entre produtor e autor e as
dinâmicas próprias para obter os melhores resultados.

2º Tema

Moderador: Possidónio Cachapa (escritor, argumentista, realizador, encenador e formador)

“Estratégias de Lançamento e Promoção de Filmes”
Release and Promotion of Film’s Strategies

O cinema para crianças e jovens em Portugal, praticamente inexistente, precisa
urgentemente de se desenvolver nas vertentes de produção, distribuição e
exibição. Numa sociedade em que a aprendizagem de valores, a construção
de sentido crítico e de cidadania, se fazem de forma caótica e inconsequente,
o cinema pode desempenhar um papel que vai muito além do prazer lúdico.
Este painel pretende aprofundar as razões da escassa produção/distribuição
cinematográfica em Portugal para este público. Que razões alimentam esta
quase inexistência? Acomodação a esquemas habituais de distribuição, falta
de sensibilização para elevar qualitativamente a oferta cinematográfica ou
inexistência de apoios que estimulem autores e produtores? Que papel pode
ter a TV? Os festivais têm um papel igualmente activo ao mostrarem filmes
que de outra forma nunca seriam vistos. O que está a acontecer em Portugal
e segundo que moldes se configura este cinema?

Pensar em formas criativas de lançar um filme é cada vez mais importante, dada a concorrência que existe no mercado
cinematográfico. Por vezes uma ideia simples pode ser exemplar, justa a atingir os objectivos, mas é preciso ‘pensála’. Há também formas mais elaboradas, mais sinuosas ou agressivas, dependendo do gosto, ou das características
próprias do filme e também do que se quer passar como primeira imagem. O que contará neste processo é criar um
bom dispositivo que estimule o público, o motive a interessar-se, e que o leve finalmente à sala de cinema. Exploraremos também casos mais particulares que tiveram impacto e geraram um movimento de público.

O Movimento da Imagem - A criação cinematográfica em diálogo
com as artes
The Movement of the Image
27 DE ABRIL, DOMINGO. 17H00. TEATRO MARIA MATOS, ENTRADA LIVRE

Moderador: Luciana Fina (realizadora e programadora)
Decorrido quase um século desde a etapa da sua legitimação artística, o
cinema é hoje condição inescapável no campo da arte contemporânea,
ao mesmo tempo que participa em renovadas experiências da sua musealização. A relação entre o cinema e a arte remete inquestionavelmente
para a sua génese e para toda a sua história. Mas que momento da Arte
do Cinema é este, em que os cineastas colocam a hipótese da mise en
espace da sua obra e são frequentemente convocados pelas instituições
museais? Que momento é este em que são tão numerosos os artistas que
optam pela linguagem fílmica ou que vasculham na memória e na matéria
do cinema? O cinema continua com obstinação a ensaiar movimentos,
relações e desafios formais. Neste painel vamos convidar artistas e cineastas a falar deste cinema que procura novas direcções, de correspondências e ressonâncias entre as suas práticas e processos de criação.

Os Actuais Apoios ao Cinema e Audiovisual - ICA versus FICA
Official Subventions for Film and Media
28 DE ABRIL, SEGUNDA. 17H00. TEATRO MARIA MATOS, ENTRADA LIVRE

Moderador: Miguel Valverde (director e programador do IndieLisboa)

3º Tema

“A Importância dos Festivais e dos Mercados para a Distribuição e Internacionalização de um Filme”
Festivals and Film Market’s Importance for Distribution and International Promotion of a Film
Os festivais e os mercados de cinema são hoje grandes montras de exibição e revelação de obras de autores mais
independentes. Funcionam como um mercado paralelo de exibição e permitem dar uma maior visibilidade aos filmes,
seja porque estão orientados para públicos específicos, seja porque os festivais são hoje em dia os melhores locais
de encontro entre profissionais do mundo inteiro. Cada vez há mais festivais com propostas diferenciadas, este é um
mercado alternativo com programações aliciantes e uma oferta original e personalizada. Um lugar de eleição que deve ser
explorado para uma pertinente e bem direccionada apresentação de obras, sejam curtas ou longas metragens. Funciona
também como um espaço de convívio e de contactos abrindo novas perspectivas à exibição cinematográfica.

4º Tema

“Como Conseguir a Distribuição de Um Filme: Case Studies”
How to Get Your Film Distributed: Case Studies
A distribuição é a última etapa da fabricação do filme, o que implica colocá-lo numa sala de cinema. Este é um
passo que antecede imediatamente a exibição. Deve adequar-se a distribuição dos filmes à sua medida, há
contextos distintos, para curtas e longas metragens. Se nas curtas metragens, o objectivo principal do mercado da
distribuição se foca na colocação do filme em festivais e em vendê-lo a alguns canais de televisão específicos, no
campo das longas metragens distribuir um filme significa a possibilidade de o estrear em sala de exibição comercial
(nacional e internacionalmente), e com isso poder chegar a um vasto número de espectadores. Será aqui analisado
o papel fundamental do distribuidor no contexto nacional e internacional e as melhores formas e estratégias de
distribuição. Como case studies, as experiências de realizadores e produtores serão aqui importantes testemunhos
das diferentes formas de chegar à distribuição: perspectivas pessoais de casos com múltiplos contornos - obras
que circularam em muitos festivais nacionais/internacionais, ou que ganharam muitos prémios, ou ainda que conseguiram obter um grande número de espectadores em sala, que tenham dado que falar à crítica, ou foram controversas, ou que tenham criado unanimidade - serão aqui expostos.

Ateliers
IndieJúnior

É importante reflectir e abrir discussão sobre o panorama actual dos subsídios ou apoios destinados ao cinema e ao audiovisual. Há um novo mecanismo de apoio, o Fundo de Investimento no Cinema e Audiovisual (FICA)
que permanece obscuro para a maioria dos produtores portugueses. Ao
mesmo tempo, há projectos já apoiados por este Fundo sem que ninguém
saiba. O ICA tem agora uma nova vocação: apoiar projectos que sejam bens
culturais. O FICA tem como objectivo: apoiar produtos comerciais. Isto vai
mudar definitivamente o panorama do cinema e audiovisual português?
Resta saber de que modo este facto se integrará nas actuais estruturas
do cinema em Portugal.

para escolas e famílias

O Cinema Romeno e o Cinema Português - Um ‘diálogo’ entre
as duas cinematografias
Romanian and Portuguese Cinema Dialogue

FESTA DE ABERTURA INDIELISBOA 08

30 DE ABRIL, QUARTA. 17H00. TEATRO MARIA MATOS, ENTRADA LIVRE

Existe uma nova vaga no cinema romeno, assente em fortes fundamentos
político-culturais que lança obras de autores ‘acossados’, com vontade
de deixar testemunho. São filmes contaminados pela época da ditadura,
hiper-realistas e estilizados, com apurado sentido crítico e que não têm
deixado o público indiferente. Esta cinematografia romena tem vindo a ser
reconhecida marcando presença nos principais festivais - Cannes, Veneza,
Sundance, Berlim, entre outros, onde tem sido premiada e a sua visibilidade é já bastante notória. O IndieLisboa 2008 dedica ao Novo Cinema
Romeno uma retrospectiva e abre debate a esta filmografia, colocando-a
em diálogo com a filmografia portuguesa.

FX- EFEITOS ESPECIAIS

OFICINA DE ANIMAÇÃO MÚSICA PARA IMAGENS

29 DE ABRIL,16H00
30 DE ABRIL,15H30
Teatro Maria Matos
1 DE MAIO, 17H30
Cinema São Jorge 1

27 DE ABRIL, 14H00
Cinema São Jorge 2
30 DE ABRIL, 15H30
Fórum Lisboa
Limite de 25 pessoas

26 DE ABRIL, 14H00
3 DE MAIO, 14H00
Teatro Maria Matos
Limite de 12 pessoas

Os Ateliers têm o preço de uma sessão regular de Cinema.

by night
O Cabaret Maxime é o espaço de encontro e convívio do IndieLisboa 2008. Todos os dias, entre 24 de Abril e 3 de Maio, a
partir das 23h00, haverá animação nocturna. Haverá ainda a grande festa oficial no Lux-Frágil e a festa
“Joe Strummer – A Alma dos Clash” no MusicBox. Junte-se à festa.

Noites IndieLisboa no

CABARET MAXIME
Quinta-feira | 24 de Abril | 23h00

Segunda-feira | 28 de Abril | 23h00
DJ MR MITSUHIRATO

Entrada Livre

Sábado | 3 de Maio | 23h00
FESTA DE ENCERRAMENTO
INDIELISBOA 08

VINTAGE DELUXE CABARET

JP SIMÕES

Terça-feira | 29 de Abril | 23h00
DJ GONÇALO CASTRO (Antena3)

+ DJ GUIDA (Vítor Belanciano & Pedro
Cláudio)
Entrada: 12 euros

Quarta-feira | 30 de Abril | 23h00
N’GAPAS

Lux FRÁGIL

+ DJ MARFOX

FESTA OFICIAL INDIELISBOA 08

Sexta-feira | 25 de Abril | 23h00
KUMPANIA ALGAZARRA
+ DJ XUXAS
Entrada: 8 euros

Sábado | 26 de Abril | 23h00
ABZTRAQT SIR Q
+ DJ RUI PREGAL DA CUNHA
Entrada: 8 euros

Domingo | 27 de Abril | 23h00
DJ LAURENT
Entrada Livre

Cabaret Maxime | Praça da Alegria, 58

Entrada Livre

Entrada: 10 euros

Quinta-feira | 1 de Maio | 23h00
NIGHTLOSERS (banda romena)

Entrada Livre

Sexta-feira | 2 de Maio | 23h00
DJ-duo PÄÄ JÁ PERSE
+ DJ-duo me and my editor

DJ VICENT VEGAS
Entrada: 10 euros

Sexta-feira | 25 de Abril | 23h00

MusicBox

Terça-feira | 29 de Abril | 23h30

FESTA JOE STRUMMER – A ALMA DOS
CLASH

Concerto Clash City Rockers + convidados
DJ Set Zé Pedro e VJ Set Alatak

(Susana Pomba & Vasco Câmara)
Entrada Livre

Entrada: 8 euros

Lux-Frágil | Av.Infante D.Henrique. Armazém A,
Cais da Pedra a Santa Apolónia

MusicBox | Rua Nova do Carvalho, 24,
ao Cais do Sodré

Com o Alto Patrocínio de
Sua Excelência

Apoios Institucionais

parceiros estratégicos

Patrocinadores Oficiais

co-produção
Maria Matos Teatro Municipal
Cinema São Jorge

jornal oficial

rádio oficial

Parceiros Associados

Parceiros Media

televisão oficial

RTP 2
ONDA
CURTA

hotel oficial

transportadora oficial
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criação do troféu

restaurante oficial
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Empresas Associadas

Patrocinadores de Prémios
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Hong Kong
Economic and Trade
Office, Brussels

Distribuidoras
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do Chile

Cinema
São Jorge
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