ORGANIZAÇÃO:

Hay un aspecto del sonido de la literatura
que está mucho más cerca del hecho
cinematográfico de lo que uno se imagina.
Es una voz que no se expresa exteriormente,
pero que internamente es muy clara.
Lucrecia Martel (Realizadora / argumentista)
O Festival Internacional de Cinema e Literatura de
Olhão (FICLO) apresenta-se como um desafio:
propõe um programa de inesperadas ligações entre
o cinema e a literatura, em que o espectador vivenciará
o visionamento de filmes como uma experiência cinematográfica específica, por vezes, identificando e, por
outras, pressentindo as correntes subterrâneas que
ligam ambas as formas narrativas.
A literatura e o cinema, como formas narrativas,
partilham estruturas míticas, populares e de relato,
e ambas estão imersas numa cadeia de infinitas filiações. Neste sentido, a literatura também é constituinte
do cinema. O argumento cinematográfico, per se, não
é mais do que a materialização desta relação literatura/
cinema ou cinema/literatura. É uma literatura pensada
em imagens e, nesse sentido, a palavra, a literatura,
consabidamente ou não, é a pedra angular da imagem.
O Festival não está a criar uma nova relação, antes
coloca o foco numa relação preexistente e existente
muito forte. Obviamente, o cinema também tem uma
importante influência estética nas obras literárias, será
apenas uma questão de tempo que o Festival coloque
a sua atenção nessa direcção.
O FICLO distingue-se dos poucos festivais de
cinema e literatura existentes, por ir além da exibição
de adaptações cinematográficas. E sempre que uma
adaptação existir, situa-se fora da discussão entre a
fidelidade e a traição da adaptação cinematográfica.
O FICLO está mais interessado em explorar a relação
rica de imbricações e filiações entre as duas formas
narrativas.
O programa, composto por numerosas estreias
nacionais, tem filmes obrigatórios que nunca circularam pelas salas portuguesas, como é o caso de
Agatha et les lectures illimitées, de Marguerite Duras.
Uma autora que gerou uma nova fusão entre literatura
e cinema, surgida da necessidade de dar voz ao texto
literário. Outra autora que também estreará obra em
Portugal será Kira Muratova, com um ciclo inédito,
composto por nove filmes. O trabalho desta realizadora
foi profundamente marcado e inspirado pela vida
e obra, filosofia e literatura do grande Leon Tolstói.

PT

The Gentle Indifference of the World é uma
bela materialização da literatura e filosofia de Albert
Camus. Personagens que se encontram frente ao
silêncio irracional do mundo. Personagens que como
L’ homme révolté sabem dizer não, sem renunciar, e
sabem dizer sim, “desde o seu primeiro movimento”.
Fundamentalmente são personagens que se revoltam.
No caso de The Wild Boys filtra-se, mas também,
recompõe-se criticamente um imaginário que se foi filiando de relato em relato. Há situações, personagens,
viagens, lugares periféricos inspirados nas atmosferas
literárias de autores como Verne, Conrad ou Wells.
Uma maravilhosa collage atmosférica que não poderia
compreender-se sem Burroughs.
Encontraremos filmes com fortes dispositivos
poéticos: Little Crusader, inspirado num poema ambientado nas cruzadas, do poeta checo do século
XIX, Jaroslav Vrchlický; Aniara, baseado no poema
homónimo, também de ficção científica, do Nobel,
Harry Martisson; filmes-poema ou filmes em formato
de poema como Delta ou In Praise of Nothing, narrado
em verso por Iggy Pop, e Our Madness, onde a voz de
uma mulher veicula a poesia de João Maria-Vilanova e
José Craveirinha e, fora da competição, Canções do
Segundo Andar (País Convidado Suécia), com uma
clara e assumida inspiração no poema Traspié entre
dos estrellas, de César Vallejo.
Mostramos a relação entre o cinema e o teatro
sob diferentes ângulos: na competição oficial, Petra,
uma tragédia grega dividida em capítulos, ou Srbenka,
a encenação dum acontecimento trágico que convulsionou a sociedade servo-croata. Fora da competição,
o Sétimo Selo (País Convidado Suécia) e o filme em
construção sobre Rogério de Carvalho.
E não podia faltar a personagem que escreve.
Em Scary Mother, há uma mulher escritora que se
revolta; a narrativa ou o livro que Manana está a escrever é a sua própria rebelião. E, outra vez, como em
L’ homme révolté, o romance é a mais elevada forma
de rebeldia.
Nesse sentido, e a começar já nesta 1.ª edição,
apostamos em ter produção de obra criativa no
Festival: escritores/as convidados/as entrarão, de
forma inesperada, em diálogo com três filmes mudos.
Será uma experiência irrepetível.
Candela Varas & Débora Pinho Mateus
(Directoras FICLO)

Hay un aspecto del sonido de la literatura
que está mucho más cerca del hecho
cinematográfico de lo que uno se imagina.
Es una voz que no se expresa exteriormente,
pero que internamente es muy clara.
Lucrecia Martel (Director)
The International Film and Literature Festival of
Olhão (FICLO) wants to pose a challenge: we propose
a programme of unexpected connections between cinema and literature, where the audience will experience
the selected films as a specific cinematic experience.
Viewers will sometimes identify and sometimes sense
the underground currents that connect these two
narrative forms.
Literature and cinema, as narrative forms, share
structures that are mythical, popular and typical of
storytelling, and both are immersed in a chain of infinite
filiations. In this sense, literature also is part of cinema.
The cinematic script per se is no more than the materialization of this literature/cinema or cinema/literature
relationship. It is a literature thought of in images,
and in this sense words and literature, consistently or
not, are the angular stone of the image. The festival
is not creating a new relationship, it is only placing
the focus on a pre-existing, and very strongly existing,
relationship. Obviously, cinema also has an important
aesthetic influence on literary works, it is only a matter
of time before the festival can place its attention on this.
FICLO is different from the other existing cinema
and literature festivals, because it does more than
just show film adaptations. And whenever there is an
adaptation, it places itself outside the discussion about
fidelity and betrayal in the film adaptation. FICLO is
more interested in exploring this rich relation of imbrications and filiations.
The programme consists of numerous national
premieres and must-see films that have never been
shown in Portuguese cinemas before, such as the case
of Marguerite Dura’s Agatha et les lectures illimitées.
Duras was a writer who created a new fusion between
the two disciplines, borne of the necessity of giving voice to a literary text. Kira Muratova is another filmmaker
who will have some of her work premiere in Portugal, in
an unprecedented season of nine films. This director’s
work was profoundly marked and inspired by the life
and work, philosophy and literature of the great Leon
Tolstoy.
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The Gentle Indifference of the World is a beautiful
materialization of the literature and philosophy of Albert
Camus. Characters that are faced with the irrational
silence of the world. Characters who, as in L’ homme
révolté know how to say no, without renouncing, and
know how to say yes, “since their first movement”.
Fundamentally they are characters that rebel.
In the case of The Wild Boys one filters but also
critically recomposes an imaginary world, that has been
formed from retelling the same stories. There are situations, characters, journeys, peripheral places inspired
by the literary atmospheres of authors such as Verne,
Conrad or Wells. A wonderful atmospheric collage that
could not be understood without Burroughs.
We will find films with strong poetic devices. Little
Crusader is inspired by a poem dealing with the crusades, written by the 19th century Czech poet Jaroslav
Vrchlický. Aniara is based on the science fiction poem
of the same name by Nobel winner Harry Martisson.
But we will also find poem-films or films in poem format
such as Delta or In Praise of Nothing, narrated in verse
by Iggy Pop. In Our Madness a woman speaks in poetry. The voice is the poetry of João Maria-Vilanova and
José Craveirinha. Out of the competition, Songs from
the Second Floor (Invited Country Sweden) is clearly
and self-confessedly inspired by the poem Traspié
entre dos estrellas by Cesar Vallejo.
We show the relationship between cinema and
theatre from different angles: in the official competition, Petra, a Greek tragedy divided by chapters,
or Srbenka, a dramatic event put on stage. Out of
the competition, The Seventh Seal (Invited Country
Sweden) or the in-progress film about Rogério de
Carvalho.
And we could not do without a character that
writes. In Scary Mother there is a female writer who
rebels; the literature or the book that Manana is writing
is her own rebellion. And again, as in L’ homme révolté,
the novel is the most elevated form of rebellion.
We are, therefore, starting with this first edition of
FICLO, investing in having creative work at the festival:
invited writers will, unexpectedly, enter into a dialogue
with three silent films. It will be a unique experience.
Candela Varas & Débora Pinho Mateus
(FICLO directors)

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL / INTERNATIONAL COMPETITION
RETROSPECTIVA KIRA MURATOVA / KIRA MURATOVA RETROSPECTIVE
CICLO CINEMA SUECO (PAÍS CONVIDADO) / SWEDISH CINEMA (INVITED COUNTRY)
SESSÕES ESPECIAIS / SPECIAL SCREENINGS
OBRA CRIATIVA (LEITURAS EM DIÁLOGO COM FILMES MUDOS) / CREATIVE WORK
(READINGS IN DIALOGUE WITH SILENT FILMS)
WORKSHOPS & MASTERCLASSES
PARALELOS / PARALLELS
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Após a morte prematura do seu pai, Saltanat
é forçada a mudar sua idílica vida rural pela cidade.
Para salvar a sua mãe da prisão, ela precisa de encontrar dinheiro para pagar a grande dívida familiar
que o seu pai deixou após a sua morte. Nesta viagem ela é acompanhada e protegida pelo seu amigo
Kuandyk. Mas Saltanat e Kuandyk revoltam-se
contra esse mundo estranho e injusto, e fazem-no
como em L’homme révolté: “Toda a generosidade
para com o futuro está em dar tudo ao presente”.
O título do filme é retirado de O Estrangeiro, a citação vem de perto do final do romance de Camus,
num ponto onde o protagonista Meursault aceita o
seu final com equanimidade. O filme é uma bela materialização da literatura e filosofia de Albert Camus.
Personagens em busca de significado diante de
um mundo absurdo para uma certa lógica humana,
onde a vida humana é, simplesmente, como as flores brancas de algodão espalhadas pelos campos
do Cazaquistão.
Following the premature death of her father,
Saltanat is forced to trade in her idyllic life in the
countryside for the city. In order to save her mother
from prison, she has to find money to pay off the
great family debt that her father left after dying. She
is accompanied and protected on this trip by her
friend Kuandyk. But Saltanat and Kuandyk rebel
against that strange and unfair world, and they do
so as in Camus’s The Rebel: “All the generosity
towards the future lies in giving all to the present”.
The film’s title comes from The Stranger – it is a
quote from towards the end of Camus’ novel, when
the protagonist Meursault accepts his end with
equanimity. The film is a beautiful materialization of
the literature and philosophy of Albert Camus. Its
characters are searching for meaning in a world
which seems absurd to a certain human logic,
human life being, simply, as white cotton flowers
spread through the fields of Kazakhstan.
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Uma tragédia grega que se apresenta separada
por capítulos. O filme começa pelo 2º capítulo,
para passar ao 3º e voltar ao 1º. Cada capítulo
diz-nos de antemão o que se vai passar. Longe de
retirar a surpresa, Rosales provoca o espectador a
tomar atenção aos pormenores e ao desenrolar da
acção. Petra, uma jovem artista que após a morte
da sua mãe lança-se finalmente à procura do seu
pai, que nunca soube quem era. Essa busca leva-a
a Jaume, um artista consagrado. Um artista de uma
família burguesa que manipula tudo e todos sem se
preocupar com as consequências trágicas das suas
acções.
PT

Um filme que nos fala da dor de uma mãe, da
injustiça, das guerras, do racismo, da loucura.
Com a incrível poesia de João Maria-Vilanova e
José Craveirinha, vemos o desenrolar do universo
de Lucy em pura poesia. Lucy está internada num
hospício em Moçambique. Sonha com o seu filho
Zacaria e o marido Pak, soldado numa zona de
guerra ao norte do país. Lucy toca um instrumento
musical curioso: a própria cama. Um dia a música
passa num programa da Rádio Moçambique e
Paulina Marrime, pastora evangélica vai ao hospital
para conhecer a intérprete da canção. Mas Lucy
interpreta a visita da pastora como uma bela oportunidade para dar de frosques, com a cama e tudo.
PT

A film about a mother’s pain, about injustice, war,
racism, madness. The incredible verses by João
Maria-Villanova and José Craveirinha lend poetry to
the story of Lucy’s universe. Lucy is in a psychiatric
hospital in Mozambique. She dreams of her son
Zacaria, and of her husband Pak, a soldier in a
war zone in the Northern part of the country. Lucy
plays a curious musical instrument: her own bed.
One day her song plays on Radio Mozambique and
Paulina Marrime, an evangelical pastor, comes to
the hospital to get to know the tune’s author. But
Lucy sees the pastor’s visit as a great opportunity to
escape, bed and all.
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A Greek tragedy broken up into chapters. The
film starts at chapter two, then goes on to chapter
three and then back to chapter one. In every
chapter, we are told what is going to happen before
it does. Far from ruining the surprise, what Rosales
achieves this way is to get the audience to notice the
details and the way the story unfolds.
Petra, a young artist, finally sets off in search of her
unknown father after her mother’s death. Her search
leads her to Jaume, a renowned artist. Jaume hails
from a bourgeois family and manipulates everything
and everyone without a care for the tragic consequences of his actions.
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LITTLE CRUSADER
Václav Kadrnka

Estreia Nacional / National premiere
Com apresentação dos realizadores / With directors Q&A

Aniara é o nome de uma nave, uma espécie de
cruzeiro de luxo que transporta os sobreviventes da
terra ao seu novo planeta casa. Porém um acidente
faz com que eles fiquem à deriva no espaço. Aniara
é a primeira adaptação cinematográfica do poema
homónimo, escrito pelo Nobel da Literatura, Harry
Martinson. O poema Aniara foi uma projeção pós-apocalíptica do futuro da humanidade. É composto
por 103 canções e foi escrito em 1956, depois de
Hiroshima e no meio da Guerra Fria. Inspirados
pela premissa do poema, Pella Kågerman e Hugo
Lilja recuperam a inquietude e a visão crítica deste
poema para nos alertar sobre a actual alteração
climática.
PT
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ANIARA
Pella Kågerman e Hugo Lilja

Antestreia / Pre-premiere

Com apresentação do realizador
With director Q&A

Estreia Nacional / National premiere
Menu Filmico inspirado no filme
PT

PETRA
Jaime Rosales

Aniara is the name of a spaceship, a kind of luxury
cruiser transporting Earth’s survivors to their new
home planet. But an accident leaves them wandering in space. Aniara is the first film adaptation of
the epic science fiction poem of the same name,
written by the Nobel Prize of Literature laureate
Harry Martinson. This poem was a post-apocalyptic
prediction of humanity’s future. It is made up of
103 cantos and was written in 1956, in the wake
of Hiroshima and amidst the Cold War. Inspired by
the poem’s premise, Pella Kågerman and Hugo Lilja
have taken on its disquietude and critical vision to
alert us to the current climate change.
EN
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João Viana
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THE GENTLE INDIFFERENCE
OF THE WORLD
Adilkhan Yerzhanov

DELTA
Oleksandr Techynskyi

Estreia Nacional / Premiered at Cineclube de Tavira 2018
Com apresentação do realizador / With director Q&A

Little Crusader inspira-se num poema épico
do poeta checo Jaroslav Vrchlický, em que uma
criança, com uma pequena armadura de cruzados,
sai de casa em busca da Terra Santa. O seu pai,
ao dar-se conta da sua ausência, sai à sua procura,
entrando numa viagem onde realidade e sonhos
se confundem. Little Crusader retrata o medo da
ausência ou da perda de um ser querido. Uma
viagem interior que acaba transbordando para o
exterior. Para Václav Kadrnka , esta cruzada em
Little Crusader deve ser entendida em termos simbólicos, como a procura de um ideal puro e belo.
Com um tratamento minimalista da época medieval,
o filme compõe-se de autênticos quadros; quadros
austeros, branqueados pelo sol. A arquitectura do
filme e as suas paisagens, previamente concebidas
pelo pintor Daniel Pitin, incorporam a viagem interior
desse pai em busca do seu filho.
PT

Little Crusader is inspired by an epic poem by
Czech poet Jaroslav Vrchlický, in which a child, wearing a little crusader armour, leaves home in search
of the Holy Land. His father notes his absence and
goes looking for him, thus starting a journey in which
dreams merge with reality. Little Crusader is a film
about the fear of missing or losing a loved one.
An inner voyage that ends up spilling over into the
outside. For Václav Kadrnka, the crusade in Little
Crusader should be seen in symbolic terms, as the
search for a pure and beautiful ideal. Handling the
medieval era in a minimalist manner, the film is made
up of authentic paintings: austere paintings that have
been whitened by the Sun. The film’s architecture
and its landscapes, previously designed by the
painter Daniel Pitin, embody the inner journey of this
father searching for his son.
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Estreia Nacional / National premiere

Delta é um documentário que tem como protagonista o rio Danúbio, e é através dele que se mostra
a vida de quem vive nas suas margens. Delta é uma
ode à paisagem, à natureza, um filme poema, onde
tal como no livro de Claudio Magris, Danúbio, o rio
nos serve como fio conductor ou linha de orientação
que organiza a narrativa. Com muito poucas falas,
o filme não pretende contar uma história, antes
consegue de forma sublime criar uma atmosfera da
dureza da vida subjugada à força viva da natureza.
De tal forma que em Delta conseguimos sentir as
texturas, os cheiros e o frio extremo.

PT

Delta is a documentary about the Danube river,
and through it we see the lives of those who live on
its banks. Delta is an ode to landscape, to nature,
a filmic poem. As in Claudio Magris’ book Danube:
A Sentimental Journey from the Source to the Black
Sea, the river is a through-line guiding the narrative.
Featuring sparse dialogue, the film does not want
to tell a story, but it is a sublime evocation of the
hardness of life subjugated to the living strength
of nature. So much so that in Delta we can feel the
textures, the smells and the extreme cold.

EN
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S
Drama – KZ/FR, 2018 – 100 min. V.O. em Cazaque,
Russo – Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO: Adilkhan Yerzhanov
ARGUMENTO: Roelof Jan Minneboo, Adilkhan Yerzhanov
FOTOGRAFIA: Aydar Sharipov
COM: Sultan Abzalov, Tulemis Alishev, Dinara Baktybaeva

Drama – PT/FR/MZ, 2018 – 88 min. V.O. em Xitswa,
Swahili – Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO E ARGUMENTO: João Viana
FOTOGRAFIA: Sabine Lancelin
COM: Hanic Corio, Pak Ndjamena, Ernania Rainha

Drama – ES/FR/DK, 2018 – 107 min. V.O. em Catalão,
Castelhano – Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO: Jaime Rosales
ARGUMENTO: Michel Gaztambide, Clara Roquet,
Jaime Rosales
FOTOGRAFIA: Hélène Louvart
COM: Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey

Ficção Científica, Drama – SE/DK, 2018, 106 min – V.O.
em Sueco – Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO E ARGUMENTO: Pella Kågerman, Hugo Lilja
FOTOGRAFIA: Sophie Winqvist
COM: Emelie Jonsson, Arvin Kananian, Bianca Cruzeiro

Drama – CZ/SK/IT, 2017 – 115 min. V.O. em Checo –
Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO: Václav Kadrnka
ARGUMENTO: Václav Kadrnka, Vojtech Masek, Jirí Soukup
FOTOGRAFIA: Jan Baset Stritezsky
V KINECH OD 3. 8. 2017
COM: Karel Roden, Ales Bilík, Matous John
L i t t l e

C r u s a d e r / F i l m

V á c l a v a

K a d r n k y

hrají KAREL RODEN ALEŠ BÍLÍK MATOUŠ JOHN JANA OĽHOVÁ ELIŠKA KŘENKOVÁ JANA SEMERÁDOVÁ a další
architekt a výtvarník dekorací LUCA SERVINO výtvarné návrhy prostoru DAN PITÍN výtvarník kostýmů KATARÍNA ŠTRBOVÁ BIELIKOVÁ
zvuk JAN ČENĚK hudba IRENA A VOJTĚCH HAVLOVI střih PAVEL KOLAJA kamera JAN BASET STŘÍTEŽSKÝ
koproducenti MARKO ŠKOP JÁN MELIŠ asociovaný producent CARLO CRESTO-DINA producentka developmentu ALICE TABERY
výkonný producent JAN MACOLA scénář VOJTĚCH MAŠEK JIŘÍ SOUKUP VÁCLAV KADRNKA dramaturgie MARCELA PITTERMANNOVÁ
volně na motivy básně jaroslava vrchlického SVOJANOVSKÝ KŘIŽÁČEK
producent VÁCLAV KADRNKA st.
režie VÁCLAV KADRNKA

Producent

Koproducent

Podpořeno

Sponzoři

Distributor pro
Českou republiku

Mediální partneři

Documentário – DE/UA, 2017 – 82 min. V.O. em Ucraniano –
Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO E FOTOGRAFIA: Oleksandr Techynskyi
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Srbenka é um filme sobre a violência que estalou
na Croácia contra pessoas com raízes sérvias, no
conflito servo-croata dos anos 90. Examina como a
geração nascida após a guerra lidam com a história.
Em 1991 uma adolescente sérvia de 12 anos é
assassinada em Zagreb, e o encenador Oliver Frljič
pega nesse acontecimento para fazer uma peça
de teatro, processo filmado por Nebojša trazendo
uma nova dimensão à catarse vivida pelos actores.
De certa maneira aqui o cinema está a cumprir uma
função literária produzindo documentos e um imaginário, fixando para a eternidade uma história e como
reflectir e lidar com ela. Srbenka é uma história que
não pode ser limitada pelo teatro ou pelo cinema,
fazendo apelo a uma base literária comum.

Nos inícios de 1900, cinco adolescentes assassinam o seu professor de literatura. As suas
famílias ricas decidem enviá-los numa viagem com
um capitão que não se coíbe de usar todos os
meios necessários para endireitar os jovens. Por
fim, chegam a uma estranha ilha com vegetação
exuberante e sobrenatural, onde tudo pode acontecer. O filme constrói um universo, indubitavelmente
inspirado em livros como Lord Jim, Nostromo,
A Linha de Sombra de Conrad, A Ilha do Dr. Moreau
de Wells, A Ilha Misteriosa e Um Capitão de 15 anos
de Verne, Nos Mares do Sul de Stevenson e nas
aventuras de Salgari. E sem esquecer Burroughs.
The Wild Boys, com a estética do cinema experimental, coloca as questões sobre onde a desigualdade acaba e a igualdade de género começa. É um
magnífico exemplo de cinema de vanguarda.

PT

Srbenka is a film about the violence that broke out
in Croatia, against people of Serbian origin, during
the Serbo-Croatian conflict of the 90’s. It looks at
how the generation born after the war deals with
its history. In 1991 a Serbian twelve-year-old girl
was killed in Zagreb, leading theatre director Oliver
Frljič to tell her story in one of his plays, filmed
by Nebojša, thus adding a new dimension to the
catharsis felt by the actors. Cinema is here fulfilling
a literary role, bringing forth documents and imagination, fixing unto eternity a story and how to reflect
on and deal with it. Srbenka is a story that cannot be
limited to theatre or cinema, appealing to a shared
literary base.
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In early 1900, five teenagers kill their literature
teacher. Their rich families decide to send them on
a trip with a captain who does not shy away from
using all means necessary to set the youths straight.
They end up on a strange island with exuberant
and supernatural vegetation, where anything might
happen. The film builds a universe undoubtedly
inspired by books such as Lord Jim, Nostromo and
The Shadow Line by Conrad, The Island of Doctor
Moreau by H.G. Wells, The Mysterious Island and
Dick Sand, A Captain at Fifteen by Jules Verne, as
well as Stevenson’s In the South Seas and Salgari’s
adventures. Not to mention Burroughs. The Wild
Boys, with its experimental cinema aesthetic, poses
questions about where inequality ends and gender
equality begins. It’s a magnificent example of
avant-garde cinema.

EN

SCARY MOTHER
Ana Urushadze

Estreia Nacional / National premiere
Com apresentação do realizador / With director Q&A

PT

wed
10 qua

Estreia Nacional / National premiere

Numa Tbilisi meio distópica, Manana, uma
mulher de 50 anos, decide tornar-se escritora.
A sua família tolera essa extravagância de maneira
conjuntural e na medida em que não negligencia as
suas obrigações como esposa e mãe. Até ao dia
em que ela decide ler para a sua família o livro que
escreveu em segredo. Nesse momento, surge um
conflito incontornável. Apesar de alguns elementos
absurdos, é um drama realista arquetípico, da
situação de muitas mulheres, presas no papel de
cuidadoras. A literatura ou o livro que Manana está
a escrever é a sua própria rebelião.
PT

Um documentário satírico, uma parábola sobre
o Nada. Onde o Nada farto de ser mal entendido
foge de casa e vem abordar-nos directamente
pela primeira e última vez. Oito anos de pesquisa,
imagens de 70 países de 62 realizadores de todo
o mundo e mais de 20.000 páginas de bibliografia,
Boris oferece-nos 78 minutos de filme com a voz do
Iggy Pop em 436 versos. Com a bela banda sonora
de Pascal Comelade e dos Tiger Lillies. Boris Mitić:
“I wanted to make a cinematic equivalent of the
best satirical book ever, Eramus’s 1513 humanistic
classic In Praise of Folly, in which Folly goes around
the world arguing that is smarter to be mad than to
be smart. 500 years later, it is Nothing who gets the
main role.”
PT

A satirical documentary, a parable about Nothing.
Tired of being misunderstood, Nothing runs away
from home and comes to talk to us directly, for the
first and last time. Eight years of research, images
from 70 countries made by 62 directors from all over
the world and over 20.000 pages of bibliography.
Boris offers us 78 minutes of film with Iggy Pop’s
voice in 436 verses. Featuring a beautiful soundtrack by Pascal Comelade and by The Tiger Lillies.
Boris Mitić: "I wanted to make a cinematic equivalent of the best satirical book ever, Erasmus’ 1513
humanistic classic In Praise of Folly, in which Folly
goes around the world arguing that is smarter to be
mad than to be smart. 500 years later, it is Nothing
who gets the main role."
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In a half-dystopian Tbilisi, Manana, a fifty-year-old
housewife, decides to become a writer. Her family
temporarily tolerates this eccentricity as long as
she doesn’t neglect her duties as a wife and as a
mother. Until the day that she decides to read the
book she’s written in secret out loud to her family.
This leads to an unavoidable conflict. Despite some
absurdist elements, this is an archetypal realist
drama about the situation that many women are
stuck in as carers. Literature, or the book Manana is
writing, is her own rebellion.
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Drama – GE/EE, 2017 – 107 min. V.O. em Georgiano –
Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO E ARGUMENTO: Ana Urushadze
FOTOGRAFIA: Konstantin Esadze
COM: Nato Murvanidze, Ramaz Ioseliani, Dimitri Tatishvili

N

Documentário – RS/FR/HR, 2017 – 78 min. V.O. em Inglês –
Legendado em Português
REALIZAÇÃO E ARGUMENTO: Boris Mitić
NARRADO POR: Iggy Pop

RE

Aventura, Drama, Fantasia – FR, 2017 – 110 min. V.O. em
Francês, Inglês – Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO E ARGUMENTO: Bertrand Mandico
FOTOGRAFIA: Pascale Granel
COM: Pauline Lorillard, Vimala Pons, Diane Rouxel

O FICLO vai trazer a Olhão, nove filmes de Kira
Muratova (1934–2018), a mais completa retrospectiva
exibida em Portugal. Porquê um ciclo de homenagem
a Muratova e qual a sua relação com a literatura?
Nascida em 1934, em Soroca, então território da
Roménia, filha de mãe romena e pai russo, Muratova
passa a sua infância em Bucareste e grande parte da
sua vida adulta em Odessa e cresce com uma feroz independência, que a leva a tomar o partido da realidade
para a revelar pelo absurdo. As constantes repetições,
os filmes dentro dos filmes, o jogo da montagem, o
uso da cor, fazem da técnica e do método de Muratova
algo de vital. Fazem também da autora uma das cineastas mais inovadoras, ocupando um espaço único
numa das grandes gerações de cinema soviético.
Muratova é uma cineasta tão particular, quanto
esquecida. Os seus primeiros filmes foram censurados
durante 20 anos pelas autoridades soviéticas. Foi a
única realizadora a ter um filme proibido na época
da Perestroika (The Asthenic Syndrome, de 1989).
Poderíamos falar de vários filmes que estarão presentes no FICLO com uma ligação directa à literatura,
como Change of Fate, baseado no conto A Carta de
Somerset Maugham, ou Chekhovian Motifs, baseado
em 2 contos de Chekhov, The Tuner, inspirado vagamente no livro King of Detection de Arkadi Koshko.
Mas sobretudo há que falar de Leon Tolstói, que
para Muratova era eterno, sempre presente. E podemos ver essa influência especialmente em Asthenic
Syndrome onde Muratova diz que lhe podia ter dedicado o filme. Uma das primeiras cenas do filme são três
velhinhas, uma delas com o livro Guerra e Paz na mão
a dizerem, em coro, que ler Tolstói era suficiente para
se ser boa pessoa e mais inteligente. No livro de Jane
Taubman (que estará presente na Livraria do FICLO),
podemos ver claramente que essa influência não se
deve a um livro ou dois, mas à presença de Tolstói
na sua vida, nas suas ideias e na sua (singular) visão
do mundo. E a acompanhar… sempre um poético
Schubert!

C

Documentário – HR, 2018 – 70 min. V.O. em Croata –
Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO, ARGUMENTO E FOTOGRAFIA:
Nebojša Slijepčević
COM: Oliver Frljić, Nina Batinić

IN PRAISE OF NOTHING
Boris Mitić
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THE WILD BOYS
Bertrand Mandico

RETROSPECTIVA KIRA MURATOVA

SRBENKA
Nebojša Slijepčević

9

KIRA MURATOVA RETROSPECTIVE

BRIEF ENCOUNTERS

THE LONG FAREWELL

CHANGE OF FATE

Engavetada durante 20 anos pelos censores
soviéticos, a primeira longa-metragem que Muratova
realizou sozinha contém os traços característicos
do seu estilo experimental, incluindo os flashbacks,
a inexistência de uma narrativa clara e convencional,
montagens fotográficas e descontinuidades sonoras. Adoptando uma perspectiva feminina, foca-se
num triângulo amoroso entre uma burocrata da
província (interpretada por Muratova), um geólogo
errante e uma rapariga do campo a tentar a sorte na
cidade; mas, na verdade, este é um retrato em estilo
documental da vida soviética, que destaca a divisão
entre a elite intelectual urbana e os camponeses
desfavorecidos.

Aparentemente a história da relação tensa entre
uma tradutora divorciada e o seu filho adolescente,
que preferiria viver com o pai na Sibéria, a “tensão
quase insuportável do filme... é explorada numa
série de sequências fluidas, inventivas, de uma
sofisticação visual – com interpretações e música
a condizer – que mostra como Muratova estava
muito à frente dos realizadores contemporâneos”
(Ian Christie). Esta longa-metragem importante do
período inicial de Muratova, com argumento da
feminista proeminente Natalya Ryazantseva, foi considerada excessivamente estética, pessoal e elitista
pelas autoridades soviéticas, e foi posteriormente
banida, sendo a realizadora expulsa do sindicato
dos realizadores.

Uma mulher rica aguarda, na prisão, o julgamento
pelo assassinato do seu amante. Ela alega repetidamente ao seu advogado que matou o homem em
legítima defesa, tudo muda quando se descobre
uma carta escrita por ela. Change of Fate parte do
conto A Carta de W. Somerset Maugham, publicado em 1926.

THREE STORIES
Estreia Nacional / National premiere

PT

Shelved for 20 years by Soviet censors,
Muratova’s first solo feature contains the building
blocks of her experimental style including the use of
flashbacks, a lack of clear or conventional narrative,
montages of still photographs and audio discontinuities. Focusing on the woman’s realm, and depicting
a love triangle between a provincial bureaucrat
(played by Muratova), a wandering geologist and a
country girl trying her luck in the city, this is nevertheless a documentary-like portrayal of Soviet life
highlighting the divide between the urban intelligentsia and the under-privileged peasants.

PT

EN

FICLO is bringing nine films by Kira Muratova (who
passed away in 2018) to Olhão – this constitutes the
most complete retrospective the director has ever been
given in Portugal. Why pay homage to Muratova, and
what is her relation to literature?
Muratova was born in 1934, in Soroca, then part
of Romania, the daughter of a Romanian mother and a
Russian father. Her childhood was spent in Bucharest,
much of her adult life in Odessa, and she grew up
with a fierce sense of independence, which lead her to
value reality, revealing it through the use of the absurd.
Muratova’s work and technique are made vital by
constant repetitions, the films inside of films, the editing
games and the use of colour. These also contribute
to making her one of the most innovative filmmakers,
thus giving her a unique spot amongst one of the great
generations of Soviet cinema.
Muratova is as particular a director as she is a
forgotten one. Her first films were censored by Soviet
authorities for two decades. She was the only director
to have a movie banned during the Perestroika era (The
Asthenic Syndrome, 1989). We could mention several
of her films with direct connections to literature screening at FICLO: Change of Fate, based on Somerset
Maugham’s short story The Letter; Chekhovian Motifs,
based on two short stories by Chekhov, and The
Tuner, loosely based on Arkadi Koshko’s book King of
Detection. But most of all we must speak of Tolstoy,
who was eternal and omnipresent for Muratova.
His influence is particularly strong on The Asthenic
Syndrome – Muratova herself said that it could have
been dedicated to him. In one of the film’s first scenes
three old ladies, one of whom is reading War & Peace,
say in chorus that reading Tolstoy is enough to make
one become a better and more intelligent person.
Jane Taubman’s book, which will be available at the
FICLO bookshop, clearly shows that this influence is
not restricted to one or two works, but also encompasses Tolstoy’s presence in her life, her ideas and her
(unique) worldview. To accompany… always a poetic
Schubert!
EN
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Ostensibly the story of the strained relationship
between a divorced translator and her teenaged
son, who would rather live with his father in Siberia,
the “film’s almost unbearable tension… is explored
in a series of fluid, inventive sequences, which bring
a visual sophistication – with acting and music to
match – … [that] show Muratova [to be] streets
ahead of her male contemporaries” (Ian Christie).
Muratova’s important early feature, scripted by prominent feminist Natalya Ryazantseva, was deemed
too aesthetic, personal and elitist by Soviet authorities, and was subsequently banned and its director
was ejected from the filmmakers’ union.

EN

Drama – USSR, 1971 – 97 min. V.O. em Russo, Inglês –
Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO: Kira Muratova
ARGUMENTO: Natalya Ryazantseva · FOTOGRAFIA: Gennady
Karyuk · COM: Zinaida Sharko, Oleg Vladimirsky, Tatyana Mychko
thu
11 qui
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GETTING TO KNOW THE
BIG WIDE WORLD
Um sítio em obras, um símbolo de novidade e
crescimento, serve de pano de fundo a um triângulo
amoroso intenso e por resolver. O terreno monótono
pouco mais tem que lama e cimento, mas o céu é
um manto de cor e luz, oferecendo aos três amantes
confusos o brilho de um potencial consolo. Neste
cenário, a beleza sensual, poética e mundana da visão de Muratova eleva a realidade diária da sociedade soviética. Com interpretação de Nina Ruslanova,
Sergei Popov e Alexei Zharkov, e uma banda sonora
para piano de Valentin Silvestrov, Muratova afirmou
ser este, dos seus filmes, o que mais gosta.
A construction site, a symbol of newness and
growth, serves as the background to an impassioned and unresolved love triangle. The drab terrain
is little more than mud and cement, but the sky is a
blanket of colour and light, offering the three confused lovers the glow of potential solace. Against this
landscape, the sensual, poetic and mundane beauty
of Muratova’s vision elevates the everyday reality
of Soviet society. Starring Nina Ruslanova, Sergei
Popov and Alexei Zharkov, and featuring a piano
score by Valentin Silvestrov, Muratova has claimed
this to be the favourite of her own films.

EN

Drama, Romance – USSR, 1968 – 96 min. V.O. em Russo –
Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO: Kira Muratova
ARGUMENTO: Kira Muratova, Leonid Zhukhovitsky
FOTOGRAFIA: Gennady Karyuk
COM: Nina Ruslanova, Vladimir Vysotskiy, Kira Muratova

Drama – USSR, 1980 – 75 min. V.O. em Russo – Legendado
em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO: Kira Muratova
ARGUMENTO: Kira Muratova, Grigory Baklanov
FOTOGRAFIA: Yuri Klimenko
COM: Nina Ruslanova, Sergei Popov, Aleksey Zharkov
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PT

A rich woman sits in prison awaiting trial for murdering her lover. She repeatedly tells her lawyer that
she acted in self-defence. Meanwhile, a letter she
wrote to her lover appears and everything changes.
The film is based on the W. Somerset Maugham
short story The Letter, published in 1926.

EN

Drama – USSR, 1987 – 109 min. V.O. em Russo – Legendado
em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO E ARGUMENTO: Kira Muratova
FOTOGRAFIA: Valeri Myulgaut
COM: Natalya Leble, Yuri Shlykov, Vladimir Karasyov
thu
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THE ASTHENIC SYNDROME
Estreia Nacional / National premiere

Um armário ao lado de uma caldeira guarda um
segredo. Uma empregada numa maternidade pode
descobrir finalmente a identidade da mãe, que a
abandonou. Um homem idoso tenta explicar a uma
menina de cinco anos quão miserável é a vida dele.
Três histórias de um humor (muito) negro, com
traços existencialistas. Três novelas sobre assassinatos, violência e morte. Mas sobretudo sobre
homens e mulheres, crianças e idosos. Sobre os
paradoxos da natureza e comportamento humanos.
Uma comédia negra; tão negra…
PT

A closet located next to a boiler keeps a secret.
An employee at a maternity ward can finally know
the identity of the mother who abandoned her. An
old man tries to explain a five-years-old girl how
miserable his life is. Three stories of (very) dark
humor with existential hints. Three novellas about
murder, violence and death. But mainly about males
and females, infants and old people. About paradoxes of human nature and behaviour. A dark comedy;
so dark.

EN
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Muratova arrasta inteligentemente a audiência,
através desta obra-prima do glasnost, por meios
trágico-cómicos, criando uma janela para o futuro
da Rússia pós-comunista, pela lente da doença
– uma sociedade inteira atacada pela síndrome
asténica, antes conhecida por hipocondria. Banido
pelo governo soviético por obscenidade, este épico
cáustico e alegórico usa a cor e a sua ausência com
grande resultado, fazendo sobressair a narrativa e
criando gradualmente camadas de desconforto na
audiência aprisionada, que luta por se identificar
com o protagonista frustrado.
PT

Muratova cleverly drags her audience through
this masterpiece of glasnost by tragi-comic means,
creating a window into the future of post-communist
Russia through the lens of affliction – an entire society taken by The Asthenic Syndrome, once known
as hypochondria. Banned by the Soviet government
for obscenity, this caustic and allegorical epic uses
colour and its absence to great effect, enhancing
a narrative that gradually builds walls of discomfort
around an imprisoned audience as it battles identification with its frustrating and frustrated protagonist.

EN
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Drama – USSR, 1990 – 153 min. V.O. em Russo – Legendado
em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO: Kira Muratova
ARGUMENTO: Kira Muratova, Alexander Chernykh, Sergei
Popov
FOTOGRAFIA: Vladimir Pankov
COM: Sergei Popov, Olga Antonova, Galina Zakhudaeva

Comédia, Crime – UA/RU, 1997 – 105 min. V.O. em Russo –
Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO: Kira Muratova
ARGUMENTO: Vera Storozheva, Renata Litvinova, Sergei
Chetvertkov
FOTOGRAFIA: Gennady Karyuk
COM: Renata Litvinova, Sergei Makovetsky, Leonid Kushnir

ORGANIZAÇÃO:

10

CHEKHOVIAN MOTIFS

THE TUNER
Estreia Nacional / National premiere

O filme chama-se Chekhovian Motifs, porque
se baseia em dois textos menos conhecidos de
Antón Tchékhov, o conto Gente difícil e a paródia
teatral Tatiana Repina. Os dois proto-enredos estão
ligados por uma personagem do conto, um jovem
(Filipp Panov) que se envolve numa briga com o pai
por motivos de dinheiro, sai de casa e encontra,
a caminho da estação, uma convidada a apressar-se para o casamento de Tatiana Repina. Cerca de
40 por cento do resto do filme foca-se então numa
reprodução em escala real (e aparentemente ainda
mais grandiosa) do ritual de um casamento ortodoxo, entrelaçado, tal como na paródia teatral de
Tchékhov, com conversas aleatórias e inapropriadas
dos convidados.

ETERNAL HOMECOMING
Estreia Nacional / National premiere

PT

The film is called Chekhovian Motifs because it
is based on two of Anton Chekhov’s lesser-known
texts, the short story Difficult People and the parody
play Tatiana Repina. The two proto-plots are attached to each other by means of a character from
the first one, a young man (Filipp Panov) who gets
involved in a row with his father over money, leaves
the house, and meets, on his way to a station, a
guest hurrying to the wedding from Tatiana Repina.
About 40 per cent of the screen time is then given
to a “life-size” (and seemingly larger-than-life) reproduction of an Orthodox wedding ritual, interlaced,
just as in Chekhov’s joke of a play, with inappropriately random conversations of the guests.

EN

Petty thievery and even an elaborate scam may
be the work of idle hands, but the titular piano
tuner and his current lover will do whatever it takes
to get by in the hellish rubble of the former Soviet
Union. Human nature itself comes under attack in
this sharp social satire, but the film’s true bite is in
presenting swindling as an art form. Entertaining
and deceptive, Muratova takes no prisoners as she
likens street crime to cinema.

No seu último filme, realizado aos 78 anos,
Muratova junta os seus actores preferidos – desde
estrelas do cinema russo a actores amadores que já
haviam trabalhado com ela – para participarem num
filme sobre... casting. Só que este não é um filme
qualquer sobre representação; a realizadora recorre
a vários dispositivos cinemáticos para brincar, ou
mesmo enganar, a audiência. Usando, como adora,
o refrão e a repetição, Muratova demonstra novamente o seu fascínio pelas possibilidades estéticas
do cinema.
PT

EN

fri
5 sex
wed
10 qua

PO – 19h
PO – 16h

In her latest film, made at the age of 78, Muratova
brings together her favourite actors – from stars
of Russian cinema to amateur actors who had
worked with her previously – to act in a film about…
casting. But this is no ordinary film about acting, as
the director employs a variety of cinematic devices
to play with – even trick – her audience. Through
her much-loved use of the refrain and repetition,
Muratova proves she continues to be fascinated with
the aesthetic possibilities of the cinema.

EN

A copy of the films was provided by Dovzhenko
Centre, the largest film archive in Ukraine.
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Comédia – UA/RU, 2002 – 120 min. V.O. em Russo –
Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO: Kira Muratova
ARGUMENTO: Kira Muratova, Evgeny Golubenko, Yevgeni
Golubenko
FOTOGRAFIA: Valeri Makhnev
COM: Sergei Bekhterev, Nina Ruslanova, Natalya Buzko

Comédia, Crime, Drama – UA/RU, 2004 – 154 min. V.O. em
Russo – Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO: Kira Muratova
ARGUMENTO: Kira Muratova, Yevgeni Golubenko, Sergei
Chetvertkov
FOTOGRAFIA: Gennady Karyuk
COM: Renata Litvinova, Georgy Deliev

Drama – UA, 2012 – 114 min. V.O. em Russo, Ucraniano –
Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO E ARGUMENTO: Kira Muratova
FOTOGRAFIA: Vladimir Pankov
COM: Renata Litvinova, Oleg Tabakov, Alla Demidova

DESTACÁVEL – FAZ PARTE INTEGRANTE DO PROGAMA FICL ’19
PULLOUT – THIS PROGRAMME IS A SECTION OF FICL ’19
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13 sáb

Pequenos roubos ou mesmo uma burla elaborada
podem ser obra de mãos ociosas, mas o afinador
de piano que dá título a este filme e a sua actual
amante farão o necessário para sobreviverem nos
escombros infernais da antiga União Soviética.
A própria natureza humana é atacada nesta incisiva
sátira social, mas a verdadeira provocação do
filme é apresentar a burla como uma forma de arte.
Divertido e astucioso, Muratova não se faz rogada
em associar o crime de rua ao cinema.
PT

21h
PETRA
Jaime Rosales CI

16h
GETTING TO KNOW THE BIG
WIDE WORLD
Kira Muratova RM

16h
A PORTA 21
João Marco Special Algarve
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18h
LIMITE
Mário Peixoto
(Alexandra Lucas Coelho) OC

18h
JUHA
Aki Kaurismäki
(Nuno Moura) OC

18h
TABU
F. W. Murnau
(Gonçalo M. Tavares) OC

21h
ANIARA
Pella Kågerman + Hugo Lilja CI

21h
LITTLE CRUSADER
Václav Kadrnka CI

21h
DELTA
Oleksandr Techynskyi CI

19h
THE ASTHENIC
SYNDROME
Kira Muratova RM

16h
THREE STORIES
Kira Muratova RM

19h
ETERNAL HOMECOMING
Kira Muratova RM
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SAB
SAT

18h
ETERNAL HOMECOMING
Kira Muratova RM – rep

18h
CHANGE OF FATE
Kira Muratova RM

18h
BRIEF ENCOUNTERS
Kira Muratova RM

18h
CONCERNING VIOLENCE
Göran Olsson CS

21h
SRBENKA
Nejojša Slijepčević CI

21h
THE WILD BOYS
Bertrand Mandico CI

21h
IN PRAISE OF NOTHING
Boris Mitić CI

21h
SCARY MOTHER
Ana Urushadze CI

19h30
Entrega de Prémio / Best film
award gala

23h30 GOVERNO SOMBRA
directo TVI / live TV show
19h
MÁQUINA DE GUERRA
Miguel Dinis de Oliveira
Performance Super8

21h Filme vencedor / Screening
awarded film
16h
DURAS FILME
Jean Mascolo + Jerôme Beaujour
SS

19h
MOLE
Ildikó Enyedi SS

16h
THE TUNER
Kira Muratova RM – rep

16h
THE LONG FAREWELL
Kira Muratova RM

19h
AGATHA ET LES
LECTURES ILLIMITÉES
Marguerite Duras SS

19h
CHEKHOVIAN MOTIFS
Kira Muratova RM

21h
BORDER
Ali Abasi CS

21h
O SÉTIMO SELO /
THE SEVENTH SEAL
Ingmar Bergman CS

21h
DEIXA-ME ENTRAR /
LET THE RIGHT ONE IN
Thomas Alfredson CS

21h
SONGS FOR
THE SECOND FLOOR
Roy Andersson CS

19h
CHEKHOVIAN MOTIFS
Kira Muratova RM – rep
21h SSSSSS, TRIC TRIC...
Piropeep
Performance Super8
22h15 ANTÓNIO POPPE +
SHAOLINES DEL AMOR
Recital/Concerto

Fechado / Closed

SULSOLSAL

10–18h
Livraria / Bookshop

18h Livraria / Bookshop
Inauguração / Opening
Miguel Dinis de Oliveira
+ Nuno Moura

REAL MARINA
HOTEL

16h
LITERATURA AFRICANA
E O CINEMA DECOLONIAL /
AFRICAN LITERATURE
AND DECOLONIAL CINEMA
João Viana – Masterclass

23h
CADAVRE EXQUIS EXPANDED 16h
CAFÉ-CONVERSA / COFFEE BAR REAL
Bruno Mendes da Silva
Filme interactivo / Interactive film TALK Pella Kagerman + Hugo Lilja Declamação /Declamation
Nuno Moura

MERCADO

16h
ADAPTAR UM POEMA EM
IMAGENS / ADAPTING A
POEM INTO IMAGES
Václav Kadrnka – Masterclass

10h–13h
Livraria / Bookshop
Inauguração / Opening
Miguel Dinis de Oliveira
+ Nuno Moura

10–18h
Livraria / Bookshop

10h–13h
Livraria / Bookshop

10–18h
Livraria / Bookshop

17h
CINEMA E LITERATURA –
DIALÉCTICAS / CINEMA AND
LITERATURE: DIALECTIS
Salomé Lamas – Masterclass

10h–13h
Livraria / Bookshop

16h–18h
CITA-ACÇÕES
Ricardo Vieira Lisboa
Instalação vídeo em loop / Video
installation loop

REPÚBLICA14
Sala Negra

16h–18h
CITA-ACÇÕES
Ricardo Vieira Lisboa
Instalação vídeo em loop / Video
installation loop

17h
CIRCO DO AMOR / CIRCUS
OF LOVE
Miguel Clara Vasconcelos
– Masterclass

10h
ESCRITA E IMAGINAÇÃO
WRITNG AND IMAGINATION
Gonçalo M. Tavares – Workshop

13h15
BRUNCH CAFÉ-CONVERSA
/ COFFEE TALK
Nuno Moura
Declamação / Declamation
Václav Kadrnka + João Viana
Conversa / Talk
Fechado / Closed
10h–13h
Livraria / Bookshop

10h–13h
Livraria / Bookshop
Declamação /Declamation
Nuno Moura

16h–18h
CITA-ACÇÕES
Ricardo Vieira Lisboa
Instalação vídeo em loop / Video
installation loop

10–18h
Livraria / Bookshop

21h–23h
CITA-ACÇÕES
Ricardo Vieira Lisboa
Instalação vídeo em loop
/ Video installation loop

16h
O CINEMA NÃO MORREU:
CRÍTICA E CINEFILIA. À PALA
DE WALSH Lançamento / Book
launch Carlos Natálio
+ Ricardo Vieira Lisboa
21h–23h
CITA-ACÇÕES
Ricardo Vieira Lisboa
Instalação vídeo em loop
/ Video installation loop

21h–23h
CITA-ACÇÕES
Ricardo Vieira Lisboa
Instalação vídeo em loop
/ Video installation loop

10h–13h
Livraria / Bookshop

10h–13h
Livraria / Bookshop

10h–13h
Livraria / Bookshop

10–18h
Livraria / Bookshop

REPÚBLICA14
Salão

16h–18h
ROGÉRIO DE CARVALHO:
UM NÓMADA FIEL
Pedro Castanheira SS

10–18h
Livraria / Bookshop
SULSOLSAL

15–17h CONSULTÓRIO
PSICOMÁGICO /
PSYCHOMAGICAL
PERFORMANCE PRACTICE

10h–13h
Livraria / Bookshop
MERCADO
FRUTA

15–17h CONSULTÓRIO
PSICOMÁGICO /
PSYCHOMAGICAL
PERFORMANCE PRACTICE

REPÚBLICA 14
Salão

REPÚBLICA 14
Sala Negra

QUA
WED

18h
THE ASTHENIC SYNDROME
Kira Muratova RM – rep

19h
THE TUNER
Kira Muratova RM

FRUTA

10

AUDITÓRIO

Adilkhan Yerzhanov CI

6

PROGRESSO
OLHANENSE

18h
OUR MADNESS
João Viana CI

19h
GENTLE INDIFFERENCE
OF THE WORLD

21h
MENU FÍLMICO
FILMIC MENU
Chef Adérito de Almeida
PROGRESSO
OLHANENSE

SEX
FRI

REPÚBLICA14
Pátio

5

QUI
THU

REAL MARINA
HOTEL

AUDITÓRIO

4

OUTLET

ALGARVE
16h
Sessão de autógrafos com
Gonçalo M. Tavares

ÇÃO
ESTA

16h e/and 17h30
COMO FILMAR O NADA /
HOW TO FILM NOTHING
Boris Mitić – Masterclass • •

VENUES

LOCAIS /

Legenda / Captions:
[AMO]
AUDITÓRIO MUNICIPAL OLHÃO
R. Diogo de Mendonça Corte Real 1

[PO]

[R14]
ASSOCIAÇÃO CULTURAL
RE-CRIATIVA REPÚBLICA 14
Av. da República, 14

[R14]
[AMO]

[PO]
SOCIEDADE RECREATIVA
PROGRESSO OLHANENSE
Av. da República, 69
[SSS]
SULSOLSAL LIVRARIA
R. Vasco da Gama, 18

[SSS]
[HRM]

[MF]
MERCADO DA FRUTA
Av. 5 de Outubro
[HRM]
HOTEL REAL MARINA
Av. 5 de Outubro

[CI] – Competição Internacional / International
Competition
[OC] – Obra Criativa (Leituras em diálogo com
filmes mudos) / Creative Work (Readings in
dialogue with silent films)
[RM] – Retrospectiva Kira Muratova / Kira
Muratova Retrospective
[RM-rep] – Repetição / Repetition
[SS] – Special Screenings
[CS] – Ciclo Cinema Sueco (País Convidado) /
Swedish Cinema (Invited Country)

[SUNCONCEPT]

[MF]

PORTO

* Em caso de chuva, os filmes programados ao
ar livre passam para o Salão da República 14.
In case of rain, the films programmed in the
terrace of Re-Criativa 14 pass to the salon.

PREÇOS / PRICES
AMO:
Bilhete normal / Ticket – 4€
**Bilhete c/ desconto / Discount ticket – 3€

VOUCHERS (sem titular / without holder)
5 Bilhetes/Tickets – 16€
10 Bilhetes/Tickets – 32€
15 Bilhetes/Tickets – 48€

MENU FÍLMICO [Degustação/Tapas] + Filme
de Abertura / FILMIC MENU
[Tasting/Tapas] + OPENING FILM
4/4 — AMO / 35€ por pessoa / per person

** Hóspedes do Hotel Real Marina
(mediante a apresentação do cartão de cliente)
e ÉS CULTURA 18 bilhete grátis mediante a
apresentação do Cartão do Cidadão (Jovens
nascidos no ano 2000); Jovens até aos 30 anos,
Maiores de 65 anos, Desempregados mediante
a apresentação do cartão do IEFP, Sócios do
Cineclube de Tavira mediante a apresentação
do Cartão de Sócio, Funcionários da Câmara
Municipal de Olhão, Funcionários CP –
Comboios de Portugal) / Young people up to
the age of 30, Over 65, Unemployed by submitting the IEFP card, Members of the Cineclube
of Tavira upon presentation of the Membership
Card, Employees of the Municipality of Olhão,
Employees CP - Comboios de Portugal

RESERVAS / INFORMAÇÕES
Ligue 1820 (24 horas) | A partir do estrangeiro
ligue +351 21 794 14 00

OFICINA / ATELIER / WORKSHOP
Escrita e Imaginação / Writing and Imagination
– Gonçalo M. Tavares
70€ por pessoa / per person
9/04 /10h (aprox. 4h) —R14

50% de redução no bilhetes de todos os filmes
para portadores do Produto Família & Amigos
da CP / 50% reduction on the tickets of all the
films for the CP Family & Friends product

BILHETES À VENDA / TICKETLINE
Auditório Municipal de Olhão, www.ticketline.
sapo.pt, A.B.E.P., Ag. Abreu, ASK ME Lisboa,
C.C. Dolce Vita-Tejo, Cascais Visitor Center,
Casino Lisboa, CCB - Centro Cultural de
Belém, E.Leclerc-Guimarães e Famalicão, El
Corte Inglés, Fnac, Fórum Aveiro, Galerias
Campo Pequeno, IT-Tabacarias-Amadora
e Estoril, MMM Ticket, Mundicenter, Pav.
Multiusos de Guimarães, Shopping Cidade
do Porto, SuperCor – Supermercados, Teatro
Tivoli BBVA, Time Out Mercado da Ribeira,
U-Ticketline, Worten

• • COMO FILMAR O NADA / HOW TO
FILM NOTHING – Boris Mitić
Masterclass em barco solar / in solar boat
11/04 — 10€ por pessoa / per person
Partidas / Departures: 16h e/and17h30
Sunconcept: Em frente /
In front of Real Marina Hotel
FESTA DE ENCERRAMENTO / CLOSING
PARTY
Performance + Recital/Concerto: Grátis / free
13/04 — R14
Jantar no Bar [preço à parte]
Dinner at the Bar [price aside]

***As sessões na República 14,
Progresso Olhanense e todas as
outras actividades são gratuitas /
Sessions at República 14, Progresso
Olhanense and all others activities are
free.

Todos os filmes têm dupla
legendagem salvo / All films have
double subtitling except:
THE TUNER [V.O. Russo/Russian,
legendado EN];
DURAS FILM [V.O. Francês /French,
legendado em / subtitled in PT];
JUHA [Textos em / Texts in PT, ES]
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The story of the birth of a superhero: a woman
who, in her childhood, was hit by a ray that gives her
superhuman capacities. Tina, the protagonist, has
a severely disfigured face and the power to literally
sniff out feelings such as fear, guilt, shame and
anger, but also objects. This gift makes her an asset
in her job as customs worker, until she finds herself
facing a passenger who seems impervious to her
powers. A thriller rooted in magic realism, based on
the novel by John Ajvide Lindquist, who also worked
on the script with Isabella Eklöf and the director.

EN

Un Certain Regard Award − Cannes Film Festival 2018
Contemporary World Cinema − Toronto 2018
Oscar nominee for Best Foreign Film

7

dom			
sun
R14 – 21h		

SESSÃO AO AR LIVRE
OPEN AIR SESSION

G
S

PAÍS CONVIDADO

EN

IN

INVITED COUNTRY

SWEDEN

04 | qui/thu
Auditório Municipal de Olhão
19h – Filme Abertura
21h – Degustação
35€

In this first edition FICLO counts with Sweden as a
guest country, a country with a great cinematographic
tradition. When we think of the Swedish filmmakers
with the greatest international prominence, the relationship between cinema and literature emerges
immediately. The great Ingmar Bergman, who was also
a theatre director and playwright, both drew inspiration
and wrote the arguments of his own films, or Roy
Andersson, where poetry serves as a starting point for
thinking about the reality that lies ahead. The cycle has
these last two directors, and also brings more recent
names of Swedish cinematography.

Prémio Un Certain Regard em Cannes 2018
Contemporary World Cinema em Toronto de 2018
Nomeado para os Oscars 2019, para melhor filme estrangeiro

N

FICLO has invited Chef Adérito de Almeida
to create a menu, using regional ingredients and
inspired by the festival’s opening film, The Gentle
Indifference of the World, a film from Kazakhstan
directed by Adilkhan Yerzhanov. There is a long
tradition of uniting gastronomy and cinema. Instead
of Marco Ferreri’s La Grande Bouffe, let us rather
celebrate the banquet as in Gabriel Axel’s Babette’s
Feast, creating affective memories where sight
meets taste.

EN

Nesta 1ª Edição o FICLO conta com a Suécia como
país convidado, um país com uma grande tradição
cinematográfica. Ao pensarmos nos realizadores
suecos com maior destaque internacional, surge-nos
de imediato a relação do cinema com a literatura.
O grande Ingmar Bergman que também era encenador
e dramaturgo, tanto se inspirava como escrevia os argumentos dos seus próprios filmes, ou Roy Andersson
onde a poesia serve de ponto de partida para pensar
a realidade que lhe é próxima. O ciclo conta com estes
dois últimos realizadores, e traz também nomes mais
recentes da cinematografia sueca.
PT

N

Primeiro vemos o filme e de seguida podemos comê-lo. /
First we see the film and then we can eat it!

O FICLO convidou o Chef Adérito de Almeida
para elaborar um menu, a partir de produtos regionais, inspirado no filme de Abertura do Festival que
será The Gentle Indifference of the World, filme do
Cazaquistão com realização de Adilkhan Yerzhanov.
A junção da gastronomia com o cinema tem já larga
tradição. Antes que na La Grande Bouffe de Marco
Ferreri, celebraremos o banquete tal como na
A Festa de Babette de Gabriel Axel, criando memória afectiva onde olhar e paladar se encontram.
PT

Uma história do nascimento de uma super-heroína: uma mulher que foi atingida na infância por um
raio adquirindo capacidades sobre-humanas. Tina,
a protagonista, com a cara completamente desfigurada tem o dom de através do olfato sentir sentimentos como, medo, culpa, vergonha, cólera, mas
também igualmente objectos. Este dom torna-se
uma mais-valia no seu trabalho de agente alfandegária, até que um dia se vê frente a frente com um
passageiro onde o seu dom parece não funcionar.
Um thriller ancorado no realismo mágico, baseado
na novela de John Ajvide Lindquist que trabalhou
igualmente no guião, juntamente com o realizador
e Isabella Eklöf.
PT

RE

MENU FÍLMICO
DEGUSTAÇÃO / TAPAS

CINEMATIC

BORDER
Ali Abbasi

C

Passeios Fílmicos é um projecto do FICLO
em parceria com a Love Tuk Olhão e Tuk 		
Tuk Tavira.

TOUR

Getting around the region through films shot in
Olhão and Cabanas de Tavira to Castro Marim.
This is a brief walk through the traces between films
like António Macedo’s Principle of Wisdom, À Flor
do Mar, and the poetry of Sophia de Mello Breyner
Andresen by João César Monteiro or A Luz na Ria
Formosa by João Botelho. Somehow they are like
the faint figures of Lucretius, faint figures which are
detached from things and walk around us in the sky
that he says is called air. ‘Outside of the frame’ is
the active power of these films, it is what conditions
it, forces it and restricts it to the picture, but it is also
where it flees or vanishes in love, exile, or betrayal.
The Algarve has been a privileged stage for film
shoots, with landscapes that explode in a harsh and
intense light. See how things look at us, look at the
eyes of the house’s platbands (on the upper walls)
and boats...
Discovering new layers opened by cinephilia, each
tuk, tuk, tour explores the archeology of the history
of the Algarve’s cinema (ie filmed in the Algarve, or
in studio - with themes and motifs of the Algarve),
a way of accessing the present (for all those who
live here and/or who are just visiting). But also as
a kind of archeology of the possible: it reveals the
potential of films that have not yet been shooted.
It is a game of potentialities, a game in ‘Out of the
Frame’ cinema.

EN
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Passear pela região através dos filmes rodados
em Olhão e de Cabanas de Tavira a Castro Marim.
Este é um passeio pelos vestígios de filmes como o
Princípio da Sabedoria de António Macedo, À Flor
do Mar, ou pela poesia de Sophia de Mello Breyner
Andresen de João César Monteiro ou por A luz da
Ria Formosa de João Botelho. De alguma forma, estão aqui como as ténues figuras de Lucrécio, ténues
figuras que se desprendem das coisas e que andam
à nossa volta neste céu que ele diz que se chama
ar. Este fora do enquadramento é a potência activa
dos filmes, é o que o condiciona, obriga e restringe
ao quadro, mas também é para onde ele foge ou se
esvai em amores, em exílios, ou em traições.
O Algarve tem sido palco privilegiado de rodagens
de filmes, com paisagens que explodem de uma
luz dura e intensa. Vejam como aqui as coisas nos
observam, reparem nos olhos das platibandas
e dos barcos...
Descobrindo novas camadas abertas pela cinefilia,
cada passeio faz da arqueologia da história do
cinema algarvio (i. e. filmado no Algarve, ou em
estúdio - com temas e motivos algarvios), uma via
de acesso ao presente. Mas também como uma
espécie de arqueologia do possível: revelar-se-á a
memória de filmes que ainda não foram filmados.
Trata-se dum jogo de potencialidades, um jogo no
Fora do Campo do cinema.
PT
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Drama, Fantasia, Romance – SE/DK, 2018
– 110 min. V.O. em Sueco – Legendado em
Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO: Ali Abbasi
ARGUMENTO: Ali Abbasi, Isabella Eklo, John
Ajvide Lindquist
FOTOGRAFIA: Nadim Carlsen
COM: Eva Melander, Eero Milonoff, Jorgen
Thorsson

AMO – 18h

Founders Award for Best Narrative Feature at the
2008 Tribeca Film Festival
Golden Méliès of the European Fantastic Film
Festivals Federation

11

qui			
thu
R14 – 21h		

SESSÃO AO AR LIVRE
OPEN AIR SESSION

The great world literature is certainly present in
Andersson’s trilogy. You, The Living was inspired by
Goethe’s Roman Elegies. A Pigeon Sat on a Branch
Reflecting on Existence is, in a certain way, an
homage to the great novelist Miguel de Cervantes.
Songs from The Second Floor presents us a world
in which, between various illogical episodes, Karl
becomes ever more conscious of the absurdity of
the world. Inspired by the poem Traspié entre dos
estrellas by César Vallejo, Roy Andersson admits
that “for Vallejo as well, human beings are unhappy,
but he tells us to love them, because they are vulnerable. Like him, I work to describe man: sometimes,
he is bald and doesn’t wear a hat; at others, he gets
a finger stuck in a door or forgets his childhood. [...]
like Vallejo, I love man with sorrow”.

EN

Jury Prize at Cannes Film Festival.

12 sex			
fri
R14 – 21h		

Documentário, Drama, História – SE/FI/DK/US, 2014 – 90 min.
V.O. em Inglês, Sueco, Francês e Português – Legendado em
Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO E ARGUMENTO: Göran Olsson
FOTOGRAFIA: Lis Asklund, Bo Bjelfvenstam, Ingrid Dahlberg,
Lars Hjelm, Roland Hjelte, Stig Holmqvist, Per Källberg, Lennart
Malmer, Ingela Romare, Leyla Assaf Tengroth
COM: Kati Outinen, Gayatri Chakravorty Spivak
NARRADO POR: Lauryn Hill

Drama, Horror, Romance – SE, 2008 – 114 min. V.O. em Sueco,
Espanhol – Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO: Tomas Alfredson
ARGUMENTO: John Ajvide Lindqvist
FOTOGRAFIA: Johan Soderqvist
COM: Kare Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar

SESSÃO AO AR LIVRE
OPEN AIR SESSION

Comédia, Drama – SE/DK/NO, 2000 – 98 min. V.O. em Sueco,
Russo – Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO E ARGUMENTO: Roy Andersson
FOTOGRAFIA: István Borbás, Jesper Klevenas
COM: Lars Nordh, Stefan Larsson, Bengt C. W. Carlsson

Drama, Fantasia – SE, 1957 – 96 min. V.O. em Sueco, Latim –
Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO E ARGUMENTO: Ingmar Bergman
FOTOGRAFIA: Gunnar Fischer
COM: Max Von Sydow, Gunnar Bjornstrand, Bengt Ekerot

6
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Prémio do Júri no Festival de Cannes.
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Göteborg International Film Festival - Dragon Award
Best Nordic Documentary
64th Berlin International Film Festival Cinema Fairbindet Prize
Oslo Films from the South Festival -Best
Scandinavian Documentary

Blackeberg, a suburb of Stockholm, is home to
Oskar, a smart, shy child who suffers from bullying
in school until a quite peculiar girl moves to the
neighbourhood. The Swedish writer John Ajvide
Lindqvist (who wrote the book and screenplay of
Border, also at FICLO) surprised the world in 2004
with Let the Right One In, a novel that changed the
vampire sub-genre. These vampires don’t live in
castles or wear aristocratic garb, they are neighbourhood kids trying to help each other out. It is a story
of love and friendship. The pacing is slow, delicate
and poetic. Let the Right One In received uncountable accolades from international critics.

EN

With the backdrop of medieval Europe during the
times of the black plague, this film tells the journey
undertaken by a crusader and of his chess game
with Death. Bergman wrote the script based on his
own play Wood Painting. The Seventh Seal, with
its dialogue and aesthetics of great beauty, raises
questions about the mystery of life and death. There
are clearly existential anxieties in all of Bergman’s
work, a sense of disquietude towards the meaning
of life and the void. The profound influence of
Kierkegaard’s work on Bergman is palpable. The
director says that the film had its origin while he
was “looking at medieval paintings”, but it is free
of medieval historicism. For Bergman, Det Sjunde
Inseglet “is an endeavour of modern poetry translating the life experiences of a modern man…”

EN

SWEDEN

A film created from archive footage of African
Liberation movements (including images of Angola,
Mozambique, Guinea-Bissau), based on The
Wretched of the Earth by Frantz Fanon, and featuring incredible narration by Lauryn Hill. A critique of
the mechanisms of decolonialization and about how
timely the discussion concerning them still is. A film
that makes us reflect on our own current national
history and on Portugal’s role in the struggle for
liberation from colonial rule.

EN

Prémio Founders de Melhor Argumento Adaptado
no Festival de Cinema de Tribeca de 2008
Golden Méliès da Federação Europeia de Festivais
de Cinema Fantástico

N

Prémio de melhor Documentário no Göteborg
International Film Festival
Melhor Documentário Nórdico no Oslo Films from the South
Festival
Prémio Fairbindet no Festival de Berlin

A grande literatura universal está certamente
presente na trilogia de Andersson. Tu, que vives foi
inspirado pelas Elegias Romanas de Goethe. Um
Pombo Pousou num Ramo a Reflectir na Existência
é, de certo modo, uma homenagem ao grande
romancista Miguel de Cervantes. Canções do
Segundo Andar apresenta-nos um mundo onde,
no meio de vários episódios ilógicos, Karl se vai
tornando sempre mais consciente do absurdo do
mundo. Inspirado pelo poema Traspié entre dos
estrellas de César Vallejo, Roy Andersson confessa
que “também para Vallejo os seres humanos são
infelizes, mas ele diz-nos para amá-los, porque
eles são vulneráveis. Como ele, aplico-me a fazer
a descrição do homem: às vezes, ele é careca e não
usa chapéu; outras, prende um dedo numa porta
ou esquece a sua infância. [...] como Vallejo, eu amo
o homem com pesar”.
PT

Situado na Europa medieval durante o período da
peste negra, o filme conta a jornada de um cruzado
e do jogo de xadrez que ele joga com a Morte.
O enredo baseia-se na peça teatral da autoria de
Bergman, Pintura sobre painel. O Sétimo Selo,
com uma estética e um discurso de grande beleza,
levanta questões sobre o mistério da vida e da
morte. Em Bergman há uma evidente preocupação
de tipo existencialista, uma inquietação com o nada
e o sentido da vida. É palpável como a obra de
Kierkegaard lhe deixou uma profunda impressão.
Segundo o realizador, o filme surgiu “contemplando
os motivos das pinturas medievais”, porém, livre do
historicismo medieval.
PT

EN

Em Blackeberg, um subúrbio de Estocolmo, vive
Oskar, uma criança inteligente e tímida que sofre de
bullying na escola até à chegada ao bairro de uma
rapariga bastante peculiar. O escritor sueco, John
Ajvide Lindqvist (escritor e argumentista de Border,
também no FICLO), surpreendeu o mundo em 2004
com Deixa-me entrar, um romance que pressupunha
uma reviravolta no subgénero dos vampiros. Estes
vampiros não vivem em castelos ou usam trajes aristocráticos, são crianças da vizinhança que tentam
ajudar-se mutuamente. Uma história de amizade
e amor. O ritmo é lento, delicado e poético. O filme
recebeu inúmeros elogios da crítica internacional.
PT

O SÉTIMO SELO
Ingmar Bergman

S

Um filme construído com material de arquivo sobre as lutas de libertação africanas, (inclusive com
imagens de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau),
que se desenrola à volta do texto Os Condenados
da Terra de Frantz Fanon, com a incrível narração
de Lauryn Hill. Uma crítica aos mecanismos da descolonização e o quão actual é falar sobre isso. Filme
que nos provoca a reflexão sobre a nossa própria
história nacional actual e o papel de Portugal nos
eventos de libertação do domínio colonial.

PT

SONGS FROM THE
SECOND FLOOR
Roy Andersson

G

DEIXA-ME ENTRAR
Tomas Alfredson

IN

CONCERNING VIOLENCE
Göran Olsson
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MOLE
Ildikó Enyedi
Estreia Nacional / National premiere

Baseado em A Invenção de Morel de Adolfo Bioy
Casares, é a primeira longa-metragem do realizador. Diz Octavio Paz, referindo-se a Bioy Casares:
“O corpo é imaginário e obedecemos à tirania de
um fantasma”. A figura do narrador que foge em
Casares está em Enyedi no olhar, na câmara.
O mundo fantasmagórico é o cinema. Mole é
simultaneamente um filme policial e fantástico, mas
acima de tudo um filme de amor. Uma personagem
aterra em pára-quedas num parque. O espião
parece ser espionado. A voz em off do paraquedista
é o narrador que foge. Parece haver realidades
paralelas entre a mulher que observa e não vê,
e o homem que espia.
PT

Based on The Invention of Morel by Adolfo Bioy
Casares, this film is Ildikó Enyedi’s first feature film.
Octavio Paz, referring to Bioy Casares, says:
“The body is imaginary and we obey the tyranny of
a ghost”. The figure of the fleeing narrator of Casares
is in Enyedi’s eye, the camera. The ghostly world is
cinema. Mole is both a crime film and a fantasy film,
but it is above all about love. A character lands in
a park via parachute. The spy appears to be spied
on. The voiceover narration of the parachutist is the
fleeing narrator. There seem to be parallel realities
between the woman who observes but doesn’t see,
and the man who spies.

EN

Drama, Ficção-Científica – HU, 1987 – 70 min. V.O. em
Húngaro – Legendado em Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO: Ildikó Enyedi
ARGUMENTO: László B. Révész, Ildikó Enyedi
FOTOGRAFIA: András Dér, Gábor Halász, Lászlo Hartai, Tibor
Klopfler, Tamás Sas
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PO – 19h

LIMITE
Mário Peixoto
Textos de / Texts by

A documentary about the theatre director Rogério
de Carvalho, featuring testimonies of those who
have worked with him and from Rogério himself.
Cinema has been a constant influence on the work
of Rogério de Carvalho through the years. Not
only directly, as in the 2006 production of A Caça,
based on the film by the same name from Manoel de
Oliveira, but above all as research medium. Rogério
looks at films like a theatre professional, studying
framing, performances, timing or editing.

EN

Documentário, Biografia - PT, 2015 – 39 min. V.O. em Português
REALIZAÇÃO: Pedro Castanheira
FOTOGRAFIA: Alberto Balazs, Pedro Castanheira
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R14 – 16h / 18h

A PORTA 21
João Marco
Special Algarve

Um filme neo “noir”, psicologicamente negro,
filmado a preto e branco. Uma mulher sem passado,
um homem sem futuro, um final em “downbeat”.
Um escritor é roubado, um “amigo”, dois dedos
de conversa morna. Um homem pode sobreviver a
qualquer coisa. Mesmo depois de tudo. Um escritor
pode sempre reescrever cada frase de novo. Foi
o que ele pensou... Segunda longa-metragem do
estúdio “Fury n’ Dust” e um exemplo do cinema
português independente, num projecto totalmente
auto-financiado.

Alexandra Lucas Coelho
(with english translation)
Limite foi o único filme escrito e realizado por
Mário Peixoto. Em 2015 entrou para o 1º lugar dos
melhores 100 filmes filmes brasileiros de todos os
tempos pela Associação Brasileira de Críticos de
Cinema. Um filme poema bastante inovador, que
continua a maravilhar. 2 mulheres, 1 homem e um
barco, a fluidez e o ritmo onde a memória se vai
desenrolando. O único filme brasileiro escolhido por
David Bowie na sua lista de 10 melhores filmes da
América Latina.

PT

Limite is the only film Mário Peixoto wrote and
directed. In 2015 it was voted the greatest Brazilian
film in a list of the 100 Greatest Brazilian Films of All
Time by the Association of Cinema Critics of Brazil.
A very innovative film-poem that still enchants – two
women, a man and a boat, the fluidity and pacing
at which memory unfolds. Limite is also the only
Brazilian film included by David Bowie in his list of
the ten greatest Latin American films.

EN

PT

A robbed writer. His masterpiece... disappeared
in the hands of a friend. A play that he had kept
under lock and key. That same night, he decides to
set the record straight: a small conversation, with
nothing more than a few jolts. But it is not meant
to be that way. Misfortune is there, lurking in the
shadows of the alleys lights. His whole life, built by
his firm, steady and sure hand, is thrown against
the cold sidewalk on a dark night. Yet a man can
survive. Even after everything. A writer can rewrite
each sentence again. That’s what he thought...
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Please make sure that your mobile phone has an application to listen
to the radio if you need English translation of the performance.
Please bring headphones.

N

Documentário – FR, 1981 – 49 min. V.O. em Francês –
Legendado em Português
REALIZAÇÃO: Jean Mascolo, Jerôme Beaujour
COM: Marguerite Duras, Yann Andréa, Bulle Ogier,
Jérôme Beaujour, Jean Mascoloa

FICLO aims to have Creative Work with every edition of the
festival. For this first edition, we invited contemporary writers
to write texts in dialogue with three silent films.

EN

PO – 19h

As Marguerite Duras was filming Agatha et les
Lectures Illimitées, her son Jean Mascolo and
Jérôme Beaujour shot the documentary Duras
Filme. The interviews included in the documentary,
meanwhile, became literary source material for
Duras’ own writing. Duras used much of the transcripts for her project Le livre dit (published in 2014).
Jean Mascolo and Jérôme Beaujour describe their
documentary: “This film was made during February
of 1981 in Normandy, at Trouville, during the
shooting of Agatha. It is not a portrait, nor a report.
What we propose is to present Marguerite Duras in
action. It is therefore a documentary about the day-to-day of shooting a film, but also tackles the major
themes that run through her work. With this film,
we wanted to give access to the Durasian universe,
giving free flight to the word that illuminates”.

EN

Documentário sobre o encenador Rogério de
Carvalho, recolhendo variados testemunhos de com
quem ele trabalhou ou colaborou, e com o próprio
Rogério. O cinema tem sido, ao longo do tempo,
uma influência constante no trabalho do encenador
Rogério de Carvalho. Não só de forma directa com
a encenação em 2006 de A Caça, a partir do filme
com o mesmo título de Manoel de Oliveira, mas
sobretudo como forma de pesquisa. Rogério vê os
filmes como quem faz teatro, estudando os enquadramentos, o trabalho do actor, a gestão do tempo,
ou a montagem.

S

Two siblings are saying goodbye for the last time,
and they reminisce about the summers spent at
their beach house, which saw the beginning of the
incestuous love that now separates them. Agatha
et les Lectures Illimitées presumes the final materialization of the limit-experience that Duras reached
in her fusion of literature and cinema. There is a
new fusion between these two disciplines in this
film, borne of the need to speak out the literary text.
While the film was being shot in Trouville, Éditions
de Minuit published its literary version, Agatha.
At the same time, her son Jean Mascolo and Jérôme
Beaujour shot the documentary Duras Filme.

EN

Quando Marguerite Duras filmava Agatha et les
Lectures Illimitées, o seu filho Jean Mascolo, dirigiu
junto com Jerôme Beaujour o documentário Duras
Filme. As entrevistas do documentário tornam-se,
por sua vez, matéria-prima literária para a escritora.
Duras usou uma grande parte das transcrições para
o seu projecto Le livre dit (editado em 2014). Jean
Mascolo e Jérôme Beaujour descrevem o seu documentário: “Este filme foi feito em Fevereiro de 1981
na Normandia, em Trouville, durante as filmagens de
Agatha. Não é um retrato, nem um relatório, o que é
proposto é apresentar Marguerite Duras em acção.
Por isso, é um documento sobre o quotidiano de
rodagem de um filme, mas também uma abordagem
dos principais temas que passam pelo seu trabalho.
Com este filme quisemos abrir o acesso ao universo
durasiano, dando rédea solta à palavra que ilumina”.
PT

Cinema em Construção / Work in progress

O FICLO quer a cada edição ter uma proposta de Obra
Criativa. Nesta primeira edição a proposta consistiu no
convite a escritores para escreverem textos em diálogo com
3 filmes mudos.

G

Na sua despedida final, dois irmãos lembram-se
dos verões passados na
 casa de praia, onde surgiu
o amor incestuoso que agora os separa. Agatha et
les lectures illimitées supõe a materialização final da
experiência-limite na fusão entre literatura e cinema
alcançada por Duras. Neste filme é gerada uma
nova fusão entre essas disciplinas, que surge da
necessidade de tornar a voz o texto literário. O filme
é filmado em Trouville, na época em que é publicado, nas Éditions de Minuit, a sua versão literária,
Agatha. Ao mesmo tempo o seu filho, Jean Mascolo,
dirigiu junto com Jerôme Beaujour o documentário
Duras Filme.
PT

Estreia Nacional / National premiere

ROGÉRIO DE CARVALHO:
UM NÓMADA FIEL
Pedro Castanheira

TABU, F.W. Murnau

Estreia Nacional / National premiere

DURAS FILME
Jean Mascolo, Jerôme
Beaujour

6

sáb
sat

AMO – 18h

JUHA
Aki Kaurismäki
Textos de / Texts by

Nuno Moura e Candela Varas
Juha é baseado no romance homónimo de 1911
do escritor finlandês Juhani Aho. Juha e Marja
vivem felizes no campo até à chegada imprevista
de um homem de negócios cujo carro se avariou.
Enquanto Juha repara o carro, Shemeikka tenta convencer Marja a escapar-se com ele para a grande
cidade, seduzindo-a com riquezas e uma vida cheia
de emoções.
PT

Juha is based on the homonymous novel of 1911
of the Finnish writer Juhani Aho. Juha and Marja
live happily in the countryside until the arrival of a
businessman whose car has broken down. While
Juha repairs the car, Shemeikka tries to convince
Marja to escape with him to the great city, seducing
her with riches and
a life full of emotions.

EN
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PO – 16h

FILMS

Gonçalo M. Tavares
(with english translation)

Último filme de F.W. Murnau, excelente exemplo
de cinema poético, produzido em colaboração com
Robert J. Flaherty, um engenheiro de minas que se
tornou um dos grandes nomes do cinema etnográfico. Explora o tema do tabu através do amor entre
Matahi e a bela Reri que ao ser nomeada sacerdotisa se torna intocável.
PT

Sessão de Autógrafos com Gonçalo M. Tavares, no Algarve
Outlet.

F.W. Murnau’s last film is an excellent example of
poetic cinema. It was produced in collaboration with
Robert J. Flaherty, a mining engineer who would go
on to become one of the biggest names in ethnographic cinema. This film explores the theme of taboo
through the love between Matahi and the beautiful
Reri, who becomes untouchable when she is made
a priestess.

AMO – 18h

Autograph session with Gonçalo M. Tavares, at Algarve Outlet.

LIMITE, Mário Peixoto

8

JUHA, Aki Kaurismäki

5

SILENT

Drama – FR, 1981 – 90 min. V.O. em Francês – Legendado em
Português / English Subtitles
REALIZAÇÃO E ARGUMENTO: Marguerite Duras
FOTOGRAFIA: Jean-Paul Meurisse
COM: Bulle Ogier, Yann Andréa

Textos de / Texts by

EN

EN

Crime, Mistério – PT, 2015 – 93 min. V.O. em Português –
English Subtitles
REALIZAÇÃO: João Marco
ARGUMENTO: João Marco, Joana Costa, Pedro Monteiro
FOTOGRAFIA: João Marco
COM: Pedro Monteiro, Tânia Silva, Pedro Romeiras

TABU
Murnau

FILMES MUDOS

AGATHA ET LES
LECTURES ILLIMITÉES
Marguerite Duras

wed
10 qua

LEITURAS

Obra criativa / Creative work

18
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seg

AMO – 18h

21
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ESCRITA E IMAGINAÇÃO
WRITING AND IMAGINATION

ES S
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A partir dos livros / From the books
Breves notas sobre Literatura – Bloom
e / and O Senhor Valéry.
OFICINA
Serão feitos exercícios práticos de aplicação
de alguns conceitos, em redor da linguagem e da
imaginação.
Conceito de erro. Erro e criatividade. / Exercícios
sobre a Objectividade e subjectividade. /
Racionalidade irracionalidade. / Exercícios sobre
Acaso / Linguagem como base da arte. / O Abstrato
e o concreto/ Pensamento criativo e linguagem. /
Linguagem privada. O que é Noções de linguagem
– Wittgenstein. / Jogos de linguagem. Exercícios. /
Observação e arte. / Reparar - o acto de reparar e
a arte. A velocidade da observação. / Ponto de vista
(exercícios a partir de diferentes pontos de vista).

Boris Mitić

M

Gonçalo M. Tavares

PT

João Viana

LITERATURA AFRICANA
E CINEMA DECOLONIAL
AFRICAN LITERATURE AND
DECOLONIAL CINEMA

Limite de 25 alunos | (3 – 4 horas / 70€)

MASTERCLASS
There will be practical exercises to apply some
concepts concerning language and imagination.
– The concept of mistake. Mistakes and creativity. /
Exercises about objectivity and subjectivity. /
Rationality - irrationality. / Exercises about chance.
/ Language as a basis for art. / The abstract and
the concrete. / Language and creative thought. /
Private language. What are notions of language –
Wittgenstein. / Word games. Exercises. / Art and
observation. / To notice – the act of noticing and
art. The speed at which we observe. / Point of view
(exercises from different points of view). / Writing
and identity (how our own biography influences our
writing and how it manifests within it).

EN

Limited number of places – 25 | (3 – 4 hours / 70€)
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R14 – 10h

Václav Kadrnka
ADAPTING A POEM INTO IMAGES
ADAPTAR UM POEMA EM IMAGENS
MASTERCLASS
A importância do espaço – natureza, arquitectura
na história, distribuição dos elementos no espaço
(desde a fase da história se imagina o espaço, a
alternância de exteriores e interiores, o seu papel,
a manipulação da cor do espaço em relação à cor
do guarda-roupa, da luz e da sombra).
A minha história tem lugar precisamente aqui
porquê? Uso o espaço apenas como pano de fundo
para as personagens ou invisto nele outro significado? Quero reflectir o mundo interior das minhas
personagens?

A forma como a alta literatura africana do século xx
de Craveirinha a João Maria-Vilanova continua
a influir de forma decisiva no novíssimo cinema
decolonial.
PT

The importance of high quality African literature
from the 20th century including Craveirinha to João
Maria-Vilanova continues to decisively influence
modern decolonial cinema.

EN
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R14 – 16h

Salomé Lamas
CINEMA E LITERATURA –
DIALÉCTICAS: A MULTIPLICIDADE
DE FORMAS E POSSIBILIDADES
PROPÕE UM DEBATE QUE NUNCA
SE EXTINGUIRÁ / CINEMA AND
LITERATURE: DIALECTIS – A
MULTIPLICITY OF FORMS AND
POSSIBILITIES, A DEBATE THAT
NEVER ENDS

PT

BENDITO SABOR,
MALDITA TENTAÇÃO
BLESSED FLAVOUR,
CURSED TEMPTATION
SEGUNDA A SÁBADO
MONDAY TO SATURDAY

12:00 – 00:00
DOMINGO
SUNDAY

17:00 – 00:00

The role of space – nature, architecture in the
story, placing of figures in space (from the story
phase envisage the space, the alternation of exteriors and interiors, their role, work with the colour of
space in relation to the colour of costumes, light and
shadow).
Why does my story take place precisely here? Do
I use space solely as a background for characters,
or do I invest it with other meaning? Do I want it to
reflect the inner world of my characters?

EN

6
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R14 – 16h

MASTERCLASS
Encarar a realização como uma tradução da realidade no sentido benjaminiano de tradução. Salomé
em Extinção utiliza excertos do Kapuscinski, em
Ouro e Cinza (em desenvolvimento, primeira versão
do guião) utilizou para a escrita múltiplas fontes
literárias, mantendo essa qualidade nos diálogos.
Em Fatamorgana recorre à citação. Na masterclass
poderemos seguir o processo de Salomé Lamas e
ver como de formas tão diferentes a literatura e o
cinema se tocam.

PT

To look at directing as a translation of reality in
the Benjaminian sense of translation. Salomé in
Extinção uses excerpts from Kapuscinski, in Ouro e
Cinza (in development, script’s first draft) she used
many literary sources for writing, and the dialogues
are literary. In Fatamorgana she uses citation. In the
masterclass, we can follow Salomé Lamas’ process
and see how literature and cinema connect in such
different ways.

EN
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SULSOLSAL – 17h

HOW TO FILM NOTHING
COMO FILMAR O NADA
MASTERCLASS
Masterclass em barco movido a energia solar
Uma perspectiva inspiradora dos desafios criativos
e de produção de In Praise of Nothing, uma paródia
documental de denúncia sobre o Nada. O projecto
global começou como uma provocação puramente
retórica, numa Sérvia em bancarrota, por um
realizador autodidacta, e demorou oito anos a fazer,
percorrendo 20.000 páginas da mais ecléctica
bibliografia, que acabou por ser condensada, para
grande surpresa do autor, numa narração em verso
infantil, lida por Iggy Pop, com música dos mestres
do cabaret The Tiger Lillies.
PT

Masterclass on board of a solar boat.
An inspiring overview of the creative & production
challenges of making In Praise of Nothing, a whistleblowing documentary parody about Nothing. The
global project started in bankrupt Serbia as a pure
rhetorical provocation by a self-taught filmmaker
and took 8 years to make, shuffling its way through
20.000 pages of a most eclectic bibliography, which
ended up being distilled, to its author’s great surprise, in childish verse narration, read by Iggy Pop,
scored by cabaret grandmasters The Tiger Lillies.

EN

Partidas / Departs from Real Marina Hotel
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16h e/and 17h30

Miguel Clara Vasconcelos
CIRCO DO AMOR, DO CONTO
À CURTA-METRAGEM
CIRCUS OF LOVE, FROM SHORT
STORY TO SHORT FILM
MASTERCLASS
Não consigo ler uma obra literária sem a visualizar. Algumas produzem-me imagens tão fortes
que sinto necessidade de as traduzir em linguagem
cinematográfica e, inevitavelmente, impor a minha
sensibilidade e a minha visão. Contudo, da primeira
ideia de argumento até à finalização do filme tudo se
transforma e transfigura ainda. Com base na minha
experiência, revelarei os segredos desse processo
durante a masterclass. A sessão destina-se a jovens
escritores, argumentistas e realizadores de cinema,
a estudantes de literatura e de cinema e a leitores
e cinéfilos interessados em adaptações. Os participantes poderão assistir ao filme no final da sessão.
PT

I cannot read a piece of literature without
picturing it in my mind. Some evoke such strong
images in me that I feel the need to translate them
into cinematic language and, inevitably, to impose
my sensibility and vision unto them. But everything
still changes and is transfigured from the first script
idea to the finished film. During this masterclass I
will reveal the secrets of this process, based on my
own experience. This session is targeted towards
young writers, scriptwriters and film directors,
towards literature and cinema students, and towards
readers and cinephiles interested in adaptations.
Participants will get to see the movie at the end of
the session.

EN
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R14 – 17h

LIVRARIA NO MERCADO
DE VERDURAS – 9 –13h

23

A relação entre cinema e literatura é próxima e
promíscua, como podemos ver ou ler em Duras,
Antonioni, Pasolini ou na defesa de Bazin de um cinema impuro, da promiscuidade espiritual dos actos
falhados.

PT

Cada tecnologia narrativa fragmenta a matéria, promove outros investimentos e outra subjectividade, em
suma, outros corpos e outras (pequenas!) mortes, que
encontramos em Deleuze, Rouch, Morin ou Schaffer.
Podemos dizer que da mesma maneira que a literatura
produz cinema, o cinema produz literatura, (que encontramos na poesia de Herberto Helder ou António
Reis, como na narrativa de Bioy Casares; em Bergman
e Pintilie – entre o palco e o ecrã – , na dança de Pina
Baush ou na fotografia de Cindy Sherman).
A livraria que propomos, nesta curadoria, para além de
situar o cinema no chamado campo ampliado da arte,
situa-se no Mercado das Frutas e Legumes de Olhão,
isto é, entre outras culturas, no fundo, outra montagem
de atrações, como queria Eisenstein.
Por último apontamos para uma nova materialidade,
para o minimalismo da experiência quotidiana, do
que alguns chamam “global art cinema” (Bordwell e
Thompson) que, por excesso, prescinde de introdução,
transição ou conclusão.

There is a close, promiscuous relationship between
cinema and literature, as we can see or read in Duras,
Antonioni, Pasolini or in Bazin’s defense of an impure
cinema, of the spiritual promiscuity of failed acts.

EN

Every narrative technology fragments matter, promoting
other investments and a different subjectivity, which is
to say, other bodies and other (little!) deaths, that can
be found in Deleuze, Rouch, Morin or Schaffer. We
can say that just as literature produces cinema, cinema
produces literature (which we can find in the poetry of
Herberto Hélder or António Reis as in Bioy Casares’
narrative; in Bergman and Pintilie – between the stage
and screen –, in Pina Bausch’s dance or in Cindy
Sherman’s photography).
The bookshop that we propose, through this curation,
places cinema not only within the expanded field of art
but also at the Olhão Fruit and Vegetable Market, that
is, amongst other cultures, at bottom in another montage of attractions, as Eisenstein wanted.
We conclude by pointing to a new materiality, to the
minimalism of everyday experience, to what some call
“global art cinema” (Bordwell and Thompson) which
goes as far as to dispense with introduction, transition
or conclusion.
Text: Miguel Dinis de Oliveira

Texto: Miguel Dinis de Oliveira

Para além de livros sobre teoria de cinema, na livraria
encontraremos títulos de literatura e ensaio, muitos
nos quais, os filmes do Ficlo, se inspiram ou se baseiam. A cada edição o catálogo mudará consoante a
programação.
De tarde, a Livraria do Mercado duplicar-se-á na
editora Sul, Sol e Sal.

In addition to books on film theory, in the bookstore we
will find titles of literature and essay, many in which the
films of Ficlo, are inspired or based. With each edition
the catalog will change according to the schedule.
In the afternoon, you can find the Bookstore in Sul, Sol
e Sal.

LANÇAMENTO DE LIVRO
O Cinema Não Morreu: Crítica e cinefilia. À pala de
Walsh
Apresentação com / Book presentation with
Carlos Natálio + Ricardo Vieira Lisboa.
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SULSOLSAL – 16h

CITA-ACÇÕES
Ricardo Vieira Lisboa
Instalação vídeo / Video installation
Que objecto é este que parece ser filho do cinema experimental e da vídeo-arte, mas também das
práticas do ensino e da análise fílmica? A resposta
estará talvez contida nos próprios objectos, dada a
sua natureza auto-reflexiva.
Nesta série de 15 pequenos vídeos (cada um entre
2 e 3 minutos) procuro dar movimento à palavra e
comandar “Acção!” ao texto. As palavras que se
escreveram sobre os filmes, aqueles belos momentos de divagação poética, são agora literalizados
com a própria matéria dos filmes que as inspiraram.
Cita-acções: citações em acção.

PT

The digital audiovisual essay presents itself as
an intermediate entity between the artistic realm
and the academic and critical territory: self-reflexive
works on the nature of moving images. In this series
of 15 small videos (each between 2 and 3 minutes) I
try to order “Action!” to the text. The words that have
been written about the films, those beautiful moments of poetic digression, are now literalized with the
exact films that inspired them. Quote-actions: quotes
in action.

EN

Texto / Text: Ricardo Vieira Lisboa

10-12

R14 / 16–18h
Hotel Real Marina / 21–23h

CADAVRE EXQUIS
EXPANDED
Os caminhos que se bifurcam
Bruno Mendes da Silva

MÁQUINA DE GUERRA
Miguel Dinis de Oliveira
Performance Super8
Performance retirada de um “plano sequência” do
arquivo A Pintura Suicida, cuja premissa narrativa é:
“No dia de 1969 em que o homem põe os pés na
lua, o pintor D’Assumpção suicida-se e 9 meses
depois dessa longa noite televisiva, nasci.”
A performance consiste numa introdução pedagógica seguida do filme: um projector de S8 “metralha”
luz - e, de facto, “o mecanismo de captura e projeção de imagens em movimento é análogo ao do
funcionamento de uma metralhadora” - enquanto
mostro e leio as dedicatórias no verso das fotografias que o meu pai enviou à minha mãe quando
estava na Guiné (por volta de 1967/68). O som,
“noise”, é de uma acção militar num registo amador.
As dedicatórias são simples, escritas num canto
do verso das fotografias: Para o meu amor; Amo-te
muito; Com todo o meu amor, etc.
PT

This performance is taken from a long take of
the archive A Pintura Suicida. The premise of said
archive is as follows: “In 1969, on the day that man
landed on the moon, the painter D’Assumpção
committed suicide and, nine months after that
long televised night, I was born”. The performance
consists of a pedagogical introduction, followed by
the film: An S8 projector “machine guns” light – and
indeed, “the process of capturing and projecting
moving images is analogous to how a machine gun
works” – while I show and read out the dedications
on the back of the photos that my father sent to my
mother when he was in Guinea (around 1967/1968).
The noise sound comes from a military manoeuvre
captured by an amateur recording. The dedications
are simple, written on a corner of the back of the
photographs: To my beloved, I love you so much,
With all my love, etc.
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PO – 19h

CONSULTÓRIO
PSICOMÁGICO RECEITA
LIVROS & FILMES

Inspired by its homonymous surrealist game,
Cadavre Exquis seeks the subversion of filmic
discourse in a disruptive way, by fragmenting the
unity of time and space. Three screenwriters were
invited to take part in this project. Each was assigned a character, as well as unrestrictive freedom to
create his/her character’s flashbacks. The name of
this project is a reference to the Jorge Luis Borges
tale The Garden of Forking Paths, which addresses
issues related to the possibility of multiple choices
and, especially, of multiple experiences, such as the
ones in the interactive films we have produced.

4−13

HOTEL REAL MARINA 10 –22h

Piropeep é um coletivo de incendiários de
imagens em celuloide que apresenta projeções
improvisadas em super8. Estas performances, com
imagens pilhadas e de várias proveniências, são
pautadas pelo fiasco do não acontecimento, pelos
diversos acidentes no manuseamento do equipamento obsoleto e pelo fugaz instante onde magníficas bolas de celuloide são queimadas em direto
no ecrã. Um momento de pirotecnia sem recurso
a foguetes nem fogo de artifício: um cine-poema
incendiário subversivo.
PT

Piropeep is a collective of incendiaries of celluloid
images that presents improvised projections in
super8. These performances, with images plundered and mixed from various sources, are based
on the failure of the event, the various accidents in
the handling of obsolete equipment and the fleeting
moment where magnificent celluloid circles are burned live on the screen. A moments of pyrotechnics
without the use of rockets or fireworks: a subversive
incendiary film-poem.

EN
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Performance

ANTÓNIO POPPE +
SHAOLINES DEL AMOR

PT

EN

Performance Super8
Piropeep: António Silveira Gomes, Francisca
Bagulho e Manuel Henriques. Som: Diogo Alvim

EN

Filme Interactivo / Interactive film installation
Inspirado no jogo surrealista homónimo, Cadavre
Exquis procura a subversão do discurso fílmico
de um modo disruptivo, através da fragmentação
da unidade espaço-tempo. Foram convidados 3
guionistas. Cada um ficou com uma personagem,
gozando de total liberdade criativa na construção de
analepses relativas à sua personagem. O nome deste projeto é uma referência ao conto O jardim dos
caminhos que se bifurcam, de Jorge Luís Borges,
que trata questões relacionadas com a possibilidade de escolhas múltiplas e, principalmente, de
vivências múltiplas.
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Piropeep

Recital/concerto

António Poppe tem vindo a desenvolver um trabalho singular nas áreas da poesia e das artes visuais,
através de uma prática intimamente ligada à meditação e à prática espiritual das filosofias orientais.
Shaolines del Amor (Tomás Tello & Raúl Gómez)
formaram-se em 2007 como projecto de improvisação. Usam instrumentos de todas as épocas e feitos
pelos próprios para fazerem música intemporal. Têm
tocado com artistas como Tetuzi Akiyama, Animal
Collective, Montaña Extendida, Nautical Almanac,
Elder Olave, Acid Mother Temple, Exoterrism,
Arvind Ganga, entre outros.

PT

Consultório performático inspirado na obra do cineasta, escritor e psicomago Alejandro Jodorowsky.
Através do jogo do Tarot de Marsella, mas também
com um tarot de chemigrams criado pela artista
Elke Van der Kelen, esta lerá o presente nas cartas,
mas também co-criará histórias com os participantes. A partir de aqui Miguel Dinis de Oliveira receita
um livro ou um filme aos participantes.
PT

Performance practice inspired by the works of
the director, writer and psychomagical shaman
Alejandro Jodorowsky. The artist Elke Van der Kelen
will use the Tarot of Marseilles as well as her own
chemigrams Tarot to read what is in the cards, but
also to co-create stories with participants. From
thereon Miguel Dinis de Oliveira will prescribe a
book or a film to participants.

António Poppe has been developing a unique
body of work in poetry and the visual arts, through a
practice closely connected to meditation and to the
spiritual practices of eastern philosophies.
Shaolines del Amor was formed in 2007 as an
improvisation project. Using instruments from all
eras and also self made instruments, Shaolines del
Amor attempt to do timeless music and have played
with various artists such as: Tetuzi Akiyama, Animal
Collective, Montaña Extendida, Nautical Almanac,
Elder Olave, Acid Mother Temple, Exoterrism,
Arvind Ganga and many others.
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ORGANIZAÇÃO / ORGANIZATION
Cineclube de Tavira
DIRECÇÃO E PROGRAMAÇÃO/
COORDINATION AND PROGRAMMING
Débora Pinho Mateus & Candela Varas
PRODUÇÃO / PRODUCTION
Cristiana Sena
RESPONSÁVEL DE CÓPIAS /
PRINT TRAFFIC COORDINATOR
Tiago Pereira
TRADUÇÃO E LEGENDAGEM / TRANSLATION
AND SUBTITLING
Sara David Lopes e Adriano Smaldone
PROJECÇÃO NA / PROJECTION AT
REPÚBLICA 14, PROGRESSO OLHANENSE
Tiago Pereira
CATÁLOGO DA LIVRARIA MERCADO DAS
VERDURAS / LIBRARY CATALOGUE
Miguel Dinis de Oliveira

ORGANIZAÇÃO

CO-PRODUÇÂO

PARCEIROS
INSTITUCIONAIS

TRADUÇÃO E REVISÃO CATÁLOGO /
TRANSLATION AND REVISION PROGRAMME
Miguel Figueiredo e José Couto
APOIO TÉCNICO PERFORMANCES AUDITÓRIO
/ TECHNICAL SUPPORT PERFORMANCES
Raul Jardim e Tomás Tello
DESIGN
Barbara says...
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