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SESSÕES
SCREENINGS
República 14 [R14]				21h30
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18h

2

Competição Oficial
Official Competition
Retrospectiva Albert Serra
Albert Serra Retrospective
Ciclo de Cinema Italiano
Italian Film Cycle
Ciclo
Gótico
Tropical
CANCELADO
CANCELLED
Tropical Gothic Cycle
Livraria
Bookshop
Passeios Fílmicos
Filmic Tours
Passeios Performativos
Performance Walks
		Residência
Residency
			Debates
			Masterclasses
Conversas
Talks
		 Apresentação de livro
		 Book presentation
6—11

12—14

18—21

22—23

24

26

25

3
Neste turbulento ano, as novas datas do
Festival Internacional de Cinema e Literatura
de Olhão decorrerão em pleno Verão, de 15
a 21 de Julho, e, assim, fazendo da necessidade virtude, voltamos com mais actividades
ao ar livre. Graças, especialmente, às esplêndidas noites do Verão algarvio, muitos dos
filmes da competição internacional passam
para sessões ao ar livre no pátio da República 14,
que há muitos anos nos vem habituando
a serões cinematográficos a céu aberto.
O essencial da programação mantém-se:
a competição internacional, a retrospectiva
do realizador Albert Serra, o ciclo de cinema
italiano, país convidado desta edição. Porém,
algumas actividades viram-se canceladas,
por considerarmos não reunir as condições
para estas acontecerem com total segurança
para os artistas e participantes. Por exemplo,
a Leitura Encenada com orientação de Rogério
de Carvalho, a partir do guião escrito por Tiago
Hespanha em Olhão, que será realizada junto
com outras actividades em próximas edições,
com toda a pompa que merece.
Em relação à programação de filmes, o Ciclo
de Gótico Tropical, um ciclo que explora a
inquietação e as sombras, será igualmente
adiado. Defendemos que, no gótico, o horror
se estende ao presente como preocupação
estética de um passado e presente perturbadores, e, paradoxalmente, é actual por excesso
para resultar conveniente e interessante.
Acreditamos que, com o auxiliado vôo da Minerva,
haveremos de esperar algum tempo para
podermos falar desse passado perturbador
e, deste presente que ainda nos escapa.
PT
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Albert Serra, BIRDSONG

In these turbulent times, the new dates
for the Olhão International Festival of Film
and Literature look set to be at the height
of summer – July 15th to 21st – so, to make
a virtue of necessity we will be back with
more outdoor activities. Thanks, especially,
to the Algarve’s splendid summer evenings,
many of the films in the international competition will be screened outdoors in the patio
of República 14 which, for many years, has
been our customary venue for open-air cinema.
In essence, the festival program remains
the same: the international competition;
a retrospective - this time of the director
Albert Serra; and the film cycle of a guest
country, which for this edition is Italy. However,
some activities have had to be cancelled
because given the circumstances, we believe
we cannot guarantee the safety and well-being
of the artists and participants. One example
being the Staged Reading organised by
Rogério de Carvalho, based on a script
written by Tiago Hespanha in Olhão. This will
go ahead with all due fanfare, together with
other activities, in a future edition.
With regard to the film program, the Tropical
Gothic cycle that explores unrest and
ghosts will also be postponed. We contend
that in Gothic, the horror extends into
the present as the aesthetic concern of
a disturbing past and present and yet,
paradoxically, it is too current to be comfortable
or interesting. We believe that even with the
aid of Minerva, we shall have to wait some
time before we can speak about that disturbing
past and this still elusive present.
EN
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O Festival Internacional de Cinema e
Literatura de Olhão volta para a sua 2ª edição
com mais relações inusitadas entre cinema
e literatura, a programação abarca desde
documentários a ficções, passando inclusive
pela animação.
A imagem surge como um profundo desejo
inerente ao fenómeno da escrita, e o cinema,
enquanto nova forma de arte, revolucionou
a literatura, aparecendo talvez a literatura mais
interessante e problemática do nosso tempo.
Curiosamente, nunca teríamos mergulhado com
Virgina Woolf e Joyce tão profundamente na
consciência, sem a existência do cinema mudo.
E o cinema, perante essa nova maneira de
contar, enfrenta o grande desafio de encontrar o equivalente visual de um mundo interno,
múltiplo, disperso e desagregado. Como
é o caso dos infinitos espelhos reflectindo
o eu dividido de Sofia Garay em The Good
Girls, de Alejandra Márques Abella, com uma
narrativa interceptada pelo seu monólogo
interior delirante, filme que podemos encontrar na secção de Competição Internacional.
Nesta ordem das coisas, o Ciclo dedicado
ao grande cinema italiano reflecte magistralmente aquele desafio visual, referido
anteriormente: desde Journey to Italy (1954),
inspirado nas últimas páginas de “Os Mortos”, conto do “Dublinenses” de James Joyce,
que, segundo os Cahiers, inaugura um novo
tempo no cinema, até ao Antonioni do nouveau
roman com The Passenger (1975), onde se
emprega a ambiguidade da imagem como
recurso especificamente cinematográfico
(para expressar a dissociação da consciência), para citar alguns dos filmes do ciclo
italiano. Precisamente, estes últimos filmes,
todos eles se valem da estrutura narrativa e
da temática da viagem para a exploração da
identidade. A viagem, mais ou menos épica,
é o grande tema que percorre praticamente
todos os filmes da competição internacional;
desde a viagem e memória de There was
a Little Ship, da realizadora, recentemente
falecida, Marion Hänsel, à viagem através da
memória histórica e literária do Endless Night
do galego Eloy Enciso, passando pela viagem
com estrutura de conto de fadas e temática
dos irmãos Grimm, o Hansel e Gretel de Adoration de Fabrice du Welz, o outro filme belga
em competição que inaugura esta 2ª edição
do FICLO. A viagem sem retorno no deserto
de Fortress, a viagem no inferno paramilitar
do magnífico filme colombiano Valley of
Souls de Nicolás Rincón Gille, até Campo
de Tiago Hespanha em residência artística
para a escrita de um argumento, o qual será
PT

alvo de uma Leitura Encenada, orientada
por Rogério de Carvalho numa tentativa
de explorar as relações entre cinema e teatro
que, como já foi referido, será realizada numa
próxima edição. Também marcarão presença
ao vivo ou em videoconferência Ludovica Andò
e Emiliano Aiello, realizadores de Fortress,
um filme que se inspira no livro “Deserto dos
Tártaros” de Dino Buzzati, e que, afastando-se do modelo de sintaxe romancista (por
capítulos), decide narrar por cenas e actos,
seguindo as possibilidades do teatro, estabelecendo um diálogo sobre o confinamento,
diálogo e problemática que atravessa o tempo
histórico, diegético e extra-diegético (alguns
dos actores são efectivamente reclusos da
prisão Civitavecchia). Ou o I Do Not Care
If We Go Down in History as Barbarians, do
romeno Radu Jude, que leva o teatro para o
cinema, com a reconstituição do holocausto
de Odessa de 1941, confrontando-nos, nessa
viagem, com o branqueamento da memória
histórica. E ainda pelo teatro chegamos a
Albert Serra, em particular ao seu último filme
que integra a retrospectiva integral das obras
de inspiração literária; Liberté, baseada numa
peça teatral homónima que, nas palavras de
Serra, se trata de um “teatro de marionetes
carnal e materialmente muito poderoso”. Tanto
Liberté, como o novo argumento que Tiago
Hespanha se encontra a escrever em Olhão,
são histórias que exploram a noite. Do obscuro
e, neste caso, perturbador, dava conta o ciclo
do Gótico Tropical. Ciclo que como dissemos
anteriormente foi igualmente adiado. O Ciclo
agrupa títulos dos realizadores colombianos,
Carlos Mayolo e, o recentemente falecido, Luis
Ospina, do grupo de Cali, e outras produções
da América Latina que partilham a sua ética e
estética. Exploraremos, em próximas edições,
a reciclagem e transformação do género do
gótico na América Latina, a partir das relações
de poder derivadas do Imperialismo.
O FICLO é promovido pelo Cineclube de
Tavira em co-produção com a Câmara Municipal de Olhão e é apoiado pelo Programa
365 Algarve.
Queremos agradecer a todos os parceiros
e patrocinadores e a toda a equipa que permite que este Festival aconteça. Em especial,
agradecemos à Câmara Municipal de Olhão
a aposta no FICLO e ao Programa 365
Algarve pelo apoio inestimável ao festival.

The Olhão International Festival of Film and
Literature returns for its second edition, with
more surprising connections between cinema
and literature and with a programme featuring
everything from documentaries to fiction films,
as well as animation.
Image emerges as a profound desire inherent
to the phenomenon of writing, and cinema, as
a new art form, revolutionised literature, paving the way for perhaps the most interesting
and complex literature of our times. Curiously,
we would have never delved as deeply into
consciousness with Virginia Woolf and Joyce
if silent cinema hadn’t existed. And cinema,
confronted with this new way of storytelling, faces the challenge of finding a visual
equivalent to an interior world that is multiple,
disperse and diffuse. Just like the infinite
mirrors reflecting Sofia Garay’s divided self in
Alejandra Márquez Abella’s The Good Girls, a
film with a narrative interrupted by a delirious
interior monologue that can be found in the
International Competition section. In this
sense, the season dedicated to great Italian
cinema masterfully reflects this visual challenge: from Journey to Italy (1954), inspired
by the last pages of “The Dead”, a story from
James Joyce’s “The Dubliners” which, according to Cahiers, heralded a new era in cinema,
all the way to the nouveau roman exemplified
by Antonionio’s The Passenger (1975), which
uses the ambiguity of image as a specifically
cinematographic tool (to express the dissociation of consciousness), just to mention a few
of the films from the Italian season. Indeed,
these films use the narrative structure and the
theme of travel to explore identity. Travel, a
theme of universal literature through the ages,
is the great subject linking the nine films of
the international competition, whether that be:
travelling through memories as a sentimental
exercise in Marion Hänsel’s There Was a
Little Ship (the director will be present at the
festival) or Hans Petter Moland’s Out Stealing
Horses; the voyage through consciousness in
Alejandra Márquez Abella’s The Good Girls;
the journey through literary and historical
memory of the Galician Eloy Enisco’s Endless
Night; or a journey with a fairytale-like structure and Brothers Grimm themes, the Hansel
and Gretel of Fabrice du Welz’s Adoration
- the other Belgian film in competition, which
will open this second edition of the festival.
The journey to the desert with no return of
Fortress, the journey among the dead in the
paramilitary hell of Nicolás Rincón Gille’s
magnificent Colombian film Valley of Souls,
and Campo whose director, Tiago Hespanha,
EN

is in artistic residence to write a screenplay,
which will be the subject of a Staged Reading
led by Rogério de Carvalho in an attempt
to explore the connections between cinema
and theatre. This, as previously mentioned,
will take place at a future edition, where both
will also be present either live or via video
conference. We will also be hosting Ludovica
Andò and Emiliano Aiello, the directors of
Fortress, a movie inspired by Dino Buzatti’s
“The Tartar Steppe” and which, in a departure
from the syntax model of the novel (by chapters), narrates instead through scenes and
acts, following the possibilities of theatre and
which establishes a dialogue about confinement – a dialogue and an issue that crosses
historical time, both diegetic and non-diegetic
(some of the actors are indeed inmates of the
Civitavecchia prison). Or I Do Not Care If We
Go Down in History as Barbarians, directed
by the Romanian Radu Jude, which brings
theatre to the cinema, re-enacting the Odessa
holocaust of 1941 and which, on this journey,
confronts us with the whitewashing of historic
memory. And through theatre again, we
reach Albert Serra, particularly his latest film,
included in the complete retrospective of his
works inspired by literature: Liberté, based on
the play of the same name which, according
to Serra, is a “carnal puppet theatre which is
very powerful in material terms”. Both Liberté
and the new script that Tiago Hespanha is
writing in Olhão are stories that explore the
night. The Tropical Gothic cycle, which as
mentioned previously will also be postponed,
covers the obscure and, in this case, the
disturbing. The cycle includes works by
Colombian directors of the Cali Group – Carlos Mayolo and the recently deceased, Luis
Ospina, and other Latin American productions who share their ethics and aesthetic. In
future editions, we will explore the recycling
and transformation of the Gothic genre in
Latin America, based on the power relations
derived from Imperialism.
FICLO is organised by the Cineclube of
Tavira in association with Olhão City Council,
with support from Programa 365 Algarve.
We wish to thank all our partners and sponsors, as well as the entire team that make this
festival possible. A special note of gratitude
to Olhão City Council for believing in FICLO
and to Programa 365 Algarve for their
invaluable support.
Candela Varas & Débora Pinho Mateus
Directoras FICLO / FICLO Directors
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ADORATION

ENDLESS NIGHT

FORTRESS

Fabrice du Welz

Eloy Enciso

Ludovica Andò, Emiliano Aiello

I DO NOT CARE IF WE GO DOWN
IN HISTORY AS BARBARIANS

Estreia nacional / National première

Radu Jude

Entre a ficção e o documentário, Fortezza foi
filmado dentro da prisão de Civitavecchia com os
presos como protagonistas e co-autores. Trata-se da
reinterpretação de um dos romances mais importantes
da literatura escrita em língua italiana do século XX:
“O Deserto dos Tártaros” de Dino Buzzati. Três soldados chegam a uma guarnição militar solitária que já não
tem nenhuma função defensiva. Três soldados esperam
em vão por um inimigo que não chegará. Aqui, o tempo
está parado e marcado por regulamentos estritos junto
a uma ociosidade exasperante. Face à atracção que
este lugar exerce neles, vivem com a apreensão de dar
sentido ao seu confinamento. Quem está dentro, de
alguma maneira, não pode sair, e quem sai nunca será
completamente livre.

Radu Jude parte para os seus filmes com um
olhar crítico sobre o passado de forma a estimular
o pensamento do espectador, e este filme não escapa
a isso. “I do not care if we go down in History as
barbarians” [É-me indiferente que fiquemos na História
como bárbaros]: estas palavras proferidas no Conselho
de Ministros romeno por Ion Antonescu, no Verão de
1941, deram início à limpeza étnica, que levou à morte
centenas de judeus. A investigação histórica, filosófica
e literária de um acontecimento brutal, onde Jude leva o
teatro para o cinema, com a reconstituição do massacre
de Odessa, confronta-nos com a instrumentalização da
memória histórica ou a falta dela. A protagonista Mariana
Marin discorre junto das suas relações quotidianas
(pessoais e profissionais) sobre uma série de citações
e referências que vão de Hannah Arendt a Walter
Benjamin ou Wittgenstein.

Estreia nacional / National première

Paul, um rapaz solitário de 12 anos, mora com a
mãe na instituição psiquiátrica onde ela trabalha desde
que o pai dele os abandonou. Quando a fascinante
Glória chega à instituição, Paul apaixona-se imediatamente por ela. Sente-se tão loucamente apaixonado
que, apesar do perigo, foge com ela para a ajudar
a chegar a um lugar a que ela chama “refúgio de paz”.
Dois adolescentes em fuga de um mundo adulto hostil
para um lugar inacessível. Adoration é a última parte da
“Trilogia das Ardenas”, iniciado com Calvaire (2004) e
seguido por Alleluia (2014). É um conto cru e poético
sobre o amor, sobre a loucura e a fé. Uma viagem ao
coração das trevas, ao longo de um rio que, às vezes,
é real, e, às vezes ilusório, um rio que se desloca
lentamente em direcção a “um país onde nunca se
pode chegar”. Trata-se de um conto de fadas moderno,
mas com a dureza dos contos tradicionais.
PT

EN Paul, a lonely twelve-year old, lives with his mother
in the psychiatric institution she’s worked at since
Paul’s father abandoned them. When the fascinating
Glória arrives, Paul immediately falls in love. He is so
wildly in love that, despite the danger, they run away
together to find a place which she calls “the refuge of
peace”. Two teenagers on the run from a hostile adult
world to find an inaccessible place. Adoration is the
conclusion of the “Ardennes Trilogy”, which began with
Calvaire (2004) and continued with Alleluia (2014).
It is a raw, poetic story about love, madness and faith.
A journey into the heart of darkness, alongside a river
that is sometimes real and sometimes an illusion,
a river moving slowly towards “a country we can
never reach”. A modern fairy tale, with the harshness
of traditional tales.

15 qua/wed
19 dom/sun

R14
CCT

No pós-guerra civil espanhol, Anxo regressa
à sua vila no interior da Galiza. Uma vez ali, cruza-se
com outros personagens, vencedores e vencidos de
uma Espanha dividida: uma viúva que não se quer
lembrar, um comerciante que emigra, um prisioneiro
republicano que descreve o seu calvário. A entrega
de uma carta obriga Anxo a cruzar a fronteira e a entrar
na Longa Noite franquista. Os fantasmas que todos
pensavam estar esquecidos invadem o presente. Um
retrato do impacto íntimo de uma guerra atravessada
pela sua memória literária: Max Aub, Luis Seoane,
Alfonso Sastre, Ramón de Valenzuela e Rodolfo Fogwill.
PT

EN Following the Spanish Civil War, Anxo returns to
his hometown in the interior of Galicia. Once there,
he crosses paths with other characters, the victors
and the vanquished of a divided Spain: a widow that
doesn’t want to remember, a merchant who emigrates,
a republican prisoner who describes his ordeal. The
arrival of a letter forces Anxo to cross the border and
enter the Long Night of Fascism under Franco. The
ghosts everyone thought had been forgotten invade
the present. A portrayal of the intimate impact of a war
interwoven with literary memories of it: Max Aub, Luis
Seoane, Alfonso Sastre, Ramón de Valenzuela and
Rodolfo Fogwill.

16 qui/thu

AMO 18h

PT

EN Somewhere between fiction and documentary,
Fortezza was filmed inside Civitavecchia prison, with
inmates serving as protagonists and co-authors. It is
a reinterpretation of one of the most important Italian
language novels of the 20 th century: Dino Buzzati’s
“The Tartar Steppe”. Three soldiers arrive at a desolate
military garrison that no longer fulfils any defensive
purpose. Three soldiers wait in vain for an enemy that
will never come. Here time stands till, only punctuated
by strict regulations and an exasperating idleness. In
light of the hold this place has over them, they live in
fear of it giving meaning to their confinement. Those
inside somehow cannot leave and those who leave will
never be truly free.

16 qui/thu

R14

21h30

ficial

Ficção – BE/FR, 2020, 98’ • V.O.: Francês e
Holandês; Legendas: Português e Inglês
REALIZAÇÃO: Fabrice du Welz • ARGUMENTO:
Fabrice du Welz, Romain Protat, Vincent Tavier •
FOTOGRAFIA: Manuel Dacosse • COM: Thomas
Gioria, Fantine Harduin, Benoît Poelvoorde

EN Radu Jude makes films with a critical eye to the past
to make viewers think, and this film is no exception.
“I do not care if we go down in History as Barbarians”,
the words spoken by Ion Antonescu at a Council of
Ministers in the summer of 1941, led to an ethnic
cleansing that killed hundreds of Jewish people. The
historical, philosophical and literary investigation of a
brutal event, featuring Jude taking theatre to the cinema
with a re-enactment of the Odessa massacre, brings
us face to face with the instrumentalisation of historical
memory – or the lack thereof. The main character,
Mariana Marin discusses a series of quotations and
references in her everyday (personal and work related)
relations, which range from Hannah Arendt to Walter
Benjamin and Wittgenstein.

17 sex/fri

21h30
21h30

Competição

PT

SESSÕES
SCREENINGS
República 14 [R14]				21h30
Auditório Municipal de Olhão [AMO]		
18h
Convento do Carmo de Tavira [CCT]
21h30

[LONGA NOITE]
Ficção – ES, 2019, 90’ • V.O.: Galego; Legendas:
Português e Inglês
REALIZAÇÃO: Eloy Enciso • ARGUMENTO: Eloy
Enciso • FOTOGRAFIA: Mauro Herce • COM: Misha
Bies Golas, Manuel Pumares, Celsa Arau

R14

21h30

fficial Competition

[FORTEZZA]
Ficção, Documentário – IT, 2019, 72’ • V.O.: Italiano;
Legendas: Português e Inglês
REALIZAÇÃO: Ludovica Andò, Emiliano Aiello •
ARGUMENTO: Ludovica Andò, Emiliano Aiello •
FOTOGRAFIA: Stefano Tria

[ÎMI ESTE INDIFERENT DACĂ ÎN ISTORIE VOM INTRA
CA BARBARI]
Ficção – RO/DE/BG/FR/CZ, 2018, 139’ •
V.O.: Romeno; Legendas: Português e Inglês
REALIZAÇÃO: Radu Jude • ARGUMENTO: Radu Jude •
FOTOGRAFIA: Marius Panduru • COM: Ioana Iacob,
Alex Bogdan, Alexandru Dabija
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THE GOOD GIRLS

CAMPO

OUT STEALING HORSES

THERE WAS A LITTLE SHIP

Alejandra Márquez Abella

Tiago Hespanha

Hans Petter Moland

Marion Hänsel

Estreia nacional / National première

Estreia nacional / National première

Adaptação do popular romance homónimo de
Per Petterson, esta é uma história que oscila entre
1943, 1948, 1956 e 1999. Trond, um homem de 67
anos, escapa-se para uma cabana para passar um
Natal tranquilo. Vê o seu plano frustrado quando
encontra o vizinho que se revela a recordação viva
de um tempo que marcou especialmente a sua vida.
O filme é salpicado por uma série de flashbacks de
anos passados. Não é um acaso que Dickens seja
o escritor preferido de Trond. Tal como o fantasma
em “Christmas Carol” força o personagem a examinar
a sua vida, este vizinho aparece e desaparece como
um ser fantasmagórico do passado, exercendo
o mesmo efeito no nosso protagonista.

Marion Hänsel, inspirada por um internamento
hospitalar prolongado, leva-nos por um retrato íntimo,
desde a sua infância até à actualidade, criando um
exercício poético de pessoas, acontecimentos, cidades
e histórias que moldaram a sua vida. There Was a Little
Ship é um ensaio poético a partir da evocação das
suas memórias.

Estreia nacional / National première

Retrato de uma classe alta, arrogante, que luta
para manter o seu estatuto após o início de uma crise
económica no México nos anos 80 e que, em palavras
da realizadora, “embora tenha acontecido há 30 anos,
oferece um retrato muito actual”. Inspirado no romance
homónimo de Guadalupe Loaeza, o filme conta a
história da queda em desgraça de Sofia Garay, uma
das mulheres que faz parte desta elite económica.
Os numerosos espelhos em semicírculo reflectindo
Sofia Garay são um exemplo de como Alejandra
Márquez Abella, de forma magistral, traduz visualmente
o problema da dissociação e da falta de identidade
da protagonista do romance. Uma narrativa fílmica
interceptada por um monólogo interior delirante que
acaba em sons indecifráveis.

Nos arredores de Lisboa, fica a maior base militar
da Europa, e é a partir de toda a vida que pulula nesse
campo que Tiago Hespanha nos oferece um documentário ensaístico sobre o círculo da vida. Narrado
pelo próprio realizador com referências que vão da
mitologia clássica à astronomia, conta com textos de
Franz Kafka, Alberto Caeiro ou Carl Sagan.

A portrayal of an arrogant upper class fighting to
maintain its status after the beginning of an economic
crisis in 1980’s Mexico. The director says that “even
though these events happened thirty years ago,
the portrayal is very contemporary”. Based on the
Guadalupe Loaeza novel of the same name, the movie
tells the story of the fall into disrepute of Sofia Garay,
one of the women who was part of this economic elite.
The numerous mirrors forming a semi-circle reflecting
Sofia Garay exemplify the magisterial manner in which
Alejandra Márquez Abella translates into visual terms
the problem of the protagonist’s dissociation and lack
of identity. A filmic narrative interrupted by a delirious
internal monologue that ends in indecipherable sounds.

18 sáb/sat

PT

EN

17 sex/fri

CCT

21h30

20 seg/mon

R14

21h30

Competição

PT

EN On the outskirts of Lisbon is the biggest military
base in Europe. Tiago Hespanha draws on the life that
teems in this place to bring us a documentary essay
about the circle of life. Narrated by the director, and
with references from classic mythology to astronomy,
this film includes texts by Frank Kafka, Alberto Caeiro
and Carl Sagan.

R14

21h30

EN This adaptation of the popular Per Petterson novel
of the same name is a story that alternates between
1943, 1948, 1956 and 1999. Trond, a sixty-seven-yearold man, takes himself off to a cabin to spend a quiet
Christmas. This plan fails when he stumbles upon his
neighbour, a living reminder of a time that profoundly
marked Trond’s life. A series of flashbacks from years
past run through the film. It is no accident that Trond’s
favourite writer is Dickens. Just as in “A Christmas
Carol” the ghost forces the character to examine his
life, this neighbour, who appears and vanishes like
some phantasmagorical spirit from the past, will have
the same effect on our protagonist.

18 sáb/sat
20 seg/mon

ficial

Ficção – MX, 2018, 94’ • V.O.: Espanhol; Legendas:
Português e Inglês
REALIZAÇÃO: Alejandra Márquez Abella •
ARGUMENTO: Alejandra Márquez Abella •
FOTOGRAFIA: Dariela Ludlow • COM: Isle Salas,
Flavio Medina, Cassandra Ciangherotti

PT

PT

EN Marion Hänsel, inspired by a prolonged stay in a
hospital bed, delivers an intimate portrait, that begins
with her childhood and brings us to the present, thereby creating a poetic exercise made up of the people,
events, cities and stories that moulded her life. There
Was a Little Ship is a poetic essay based on revisiting
the director’s memories.

19 dom/sun

R14

21h30

CCT 21h30
AMO 18h

fficial Competition

Documentário – PT, 2019, 100’ • V.O.: Português;
Legendas: Português e Inglês
REALIZAÇÃO: Tiago Hespanha • ARGUMENTO:
Tiago Hespanha • FOTOGRAFIA: Tiago Hespanha,
Luísa Homem, Cláudia Varejão

[UT OG STJAELE HESTER]
Ficção – NO/SE/DK, 2019, 123’ • V.O.: Sueco e
Norueguês; Legendas: Português e Inglês
REALIZAÇÃO: Hans Petter Moland • ARGUMENTO:
Hans Petter Moland • FOTOGRAFIA: Rasmus
Videbæk • COM: Stellan Skarsgård, Bjørn Floberg,
Tobias Santelmann

[IL ÉTAIT UN PETIT NAVIRE]
Documentário – BE, 2019, 65’ • V.O.: Francês;
Legendas: Português e Inglês
REALIZAÇÃO: Marion Hänsel • ARGUMENTO: Marion
Hänsel • FOTOGRAFIA: Antoine-Marie Meert

9

10

11

VALLEY OF SOULS

JÚRI

Nicolás Rincón Gille

COMPETIÇÃO

Estreia nacional / National première

OFICIAL

Após uma longa noite de pesca, José regressa
à sua casa nas profundezas da floresta para descobrir
que forças paramilitares lhe mataram os filhos, Dionísio
e Rafael, e deitaram os corpos ao rio. José inicia uma
viagem solitária para os recuperar e sepultar os seus
corpos, a fim de impedir que as suas almas atormentadas fiquem presas neste mundo. A bordo da sua
canoa, José descobre a magia de um país dilacerado.
A ideia de fazer este filme nasceu em 2008, quando
Nicolás Rincón Gille estava a fazer trabalho de campo
para o seu documentário Los Abrazos del Río (2010).
A violência paramilitar tinha devastado aquela zona
da Colômbia, e o realizador decidira viajar pelo rio
Magdalena, recolhendo testemunhos. Foi aí que Rincón
Gille percebeu que contar histórias era uma maneira
de reorganizar o mundo e de recuperar parte do que
a violência roubara. Valley of Souls tenta transmitir a
bela energia que surge de um homem que perdeu tudo,
excepto a sua capacidade de acreditar.
É a viagem heróica de um pescador.
PT

EN After a long night fishing, José returns to his home
deep in the forest to discover that paramilitary forces
have killed his two sons, Dionísio and Rafael, and
dumped their bodies in the river. José sets out on a
lonely journey to recover them and bury their mortal
remains to prevent their tormented souls from being
stuck in this world. Paddling his canoe, José discovers
the magic of a country torn to shreds. The idea for this
movie started in 2008, when Nicolás Rincón Gille was
doing the fieldwork for his documentary Los Abrazos
del Río (2010). Paramilitary violence had devastated
that part of Colombia, and the director decided to
travel along the river Magdalena, gathering eye-witness
accounts. It was then that Rincón Gille understood that
telling stories was a way to re-organize the world and
regain terrain lost to violence. Valley of Souls tries to
transmit the beautiful energy that comes from a man
who has lost everything except the capacity to believe.
It is the heroic voyage of a fisherman.

21 ter/tue

R14

21h30h

Competição ficial
fficial Competition

[TANTAS ALMAS]
Ficção – CO, 2019, 137’ • V.O.: Espanhol; Legendas:
Português e Inglês
REALIZAÇÃO: Nicolás Rincón Gille • ARGUMENTO:
Nicolás Rincón Gille • FOTOGRAFIA: Juan Sarmiento G.
• COM: José Arley De Jesús Carvallido Lobo, Carlos
Enrique Avila Argota, Maria Amanda Vargas Barbosa

INTERNATIONAL
COMPETITION
JURY

ANA ISABEL SOARES

JOÃO VIANA

CARLOS NATÁLIO

RUTH PÉREZ DE ANUCITA

LLUÍS MIÑARRO

PT Ana Isabel Soares é licenciada em Línguas e Literaturas
Modernas – Português/Inglês
(FLUL, 1993) e doutorada em
Teoria da Literatura pela mesma
faculdade (2003), onde completou pós-doutoramento sobre
cinema português e poesia
(2009). Ensina na Universidade
do Algarve desde 1996, tendo já
leccionado cursos em várias
outras universidades, nacionais
e internacionais. Integrou a
equipa de fundadores da
AIM-Associação de Investigadores da Imagem em Movimento, de que foi a primeira
presidente (2010-2014). Faz
investigação científica em
estudos literários e fílmicos, bem
como em poesia. Tem ensaios
em publicações nacionais e
internacionais. Com Merja de
Mattos-Parreira, traduziu para
língua portuguesa a epopeia
finlandesa Kalevala (Dom
Quixote, 2013). É membro do
CIAC-Centro de Investigação
em Artes e Comunicação
(Universidade do Algarve).

PT João Viana é um realizador
luso-angolano cujos filmes foram
premiados ou seleccionados nos
Festivais de Berlim, Toronto,
Veneza e Cannes. É conhecido
por realizar sempre uma curta
com uma longa-metragem.
Esteve na Cinefondation de
Cannes (2015), Project 189
Banguecoque (2019) e foi
duplamente premiado na
prestigiada Daad-artist-in-residence-Berlin-program
(2013/2018). Financiado pela
Daad com fundos do Federal
Foreign Office está a desenvolver o seu próximo par de filmes:
Kwanza Norte e Kwanza Sul na
Cité des Arts, em Paris (2020).
Foi o Produtor Português,
escolhido pelo ICA, no EFP –
Producers on the Move de
Cannes (2019) e é o Secretário
Geral da APCA – Associação
Portuguesa de Cinema
e Audiovisual. Filmografia:
A Piscina (Corto Cortissimo,
Veneza 2004), Alfama (Clermond-Ferrand 2009), Tabatô
(Melhor Filme – Daad Award
Berlinale 2013), A Batalha de
Tabatô (Menção Especial do Júri
– Melhor Primeiro Filme Berlinale
2013), Madness (Berlinale
Shorts 2018), Our Madness
(Cinefondation Cannes /
Berlinale 2018).

PT Carlos Natálio (Lisboa, 1980)
é licenciado em Direito e
Cinema, Mestre e Doutor em
Ciências da Comunicação com
teses sobre Cinema Contemporâneo e Educação para o
Cinema e crítico de cinema e
co-editor no website À pala de
Walsh, do qual foi co-criador. É
programador de cinema do
Festival IndieLisboa. Colabora
com a associação Os Filhos de
Lumière na redacção de diversos
materiais sobre cinema,
pedagogia e análise fílmica.
Escreveu em 2016/7, no âmbito
do projecto CinEd – European
Cinema Education for Youth, os
cadernos pedagógicos dedicados a O Sangue (1989), de
Pedro Costa e Aniki-Bóbó
(1942), de Manoel de Oliveira.
Em 2017, co-editou o livro “O
Cinema Não Morreu: Crítica e
Cinefilia À pala de Walsh”.

PT Directora de Comunicação,
membro do Comité de Gestão e
membro do Comité de Selecção
no Festival de Cinema de San
Sebastián, Ruth Pérez de
Anucita é formada em Jornalismo
pela Universidade de Navarra
(Espanha). Trabalhou mais de
dez anos como jornalista,
nomeadamente nas publicações
El Mundo, Deia, Diario de
Noticias de Álava e Noticias de
Gipuzkoa, onde, como chefe da
secção de Cultura, foi responsável ao longo de sete anos
pela cobertura do Festival de
San Sebastián. Também
trabalhou no departamento
editorial diário do Festival. Até
formar parte da equipa do
Festival, tinha sido assistente de
direcção do programa cultural,
San Sebastián, Capital Europeia
da Cultura 2016. Escreveu o
guião da peça para o 50º
aniversário da livraria “Lagun” e
participou na selecção de
curtas-metragens “Kimuak”, o
programa governamental basco
para a promoção e distribuição
internacional de curtas-metragens bascas (2018 e 2019).

PT Lluís Miñarro, nascido em
Barcelona, é um cineasta e
produtor rebelde. Realizou Love
Me Not (2019), Stella Cadente
(2014), e os documentários Blow
Horn (2009) e Familystrip (2009).
Como produtor, Miñarro participou em 41 longas-metragens
altamente originais, que foram
exibidas nos mais prestigiados
festivais de cinema internacionais,
em museus como Moma ou Tate, e
em arquivos de filmes, ganhando
mais de 120 prémios. Entre os
cineastas com quem trabalhou,
encontramos nomes como Manoel
de Oliveira, Albert Serra, Naomi
Kawase, José Luis Guerín ou
Lisandro Alonso. Em 2010, sua
co-produção Uncle Boonmee
Who Can Recall His Past Lives,
realizado por Apichatpong
Weerasethakul, recebeu a Palma
de Ouro em Cannes. Miñarro
também integrou o júri em vários
festivais de cinema, incluindo
Locarno, Karlovy Vary, San
Sebastián entre outros. Foi
distinguido com o “Barcelona City
Award” pelo seu compromisso
com as artes. Retrospectivas da
sua obra foram apresentadas em
Paris, Tanger, Pequim, Cali,
Montevidéu e Fortaleza.

EN Ana Isabel Soares has a
degree in Modern Languages
and Literature (Portuguese/
English) from the School of Arts
and Humanities of the University
of Lisbon (1993), as well as a
PhD in the Theory of Literature,
from that same university (2003),
where she completed a postdoctoral research project on
Portuguese cinema and poetry
(2009). She has taught at the
University of Algarve since 1996,
and in other universities in
Portugal and abroad. She was
one the founders and the first
President (2010-2014) of the
Portuguese Association of
Moving Image Researchers
(AIM). Her scientific research
centers on literary studies, film
studies, and poetry. Essays
resulting from her research have
been published in various
national and international
journals. Together with Merja de
Mattos-Parreira, she translated
the Finnish epic Kalevala into
Portuguese (published in 2013).
She is a member of the executive
board of CIAC – Centre for
Research in Arts and Communication (University of Algarve).

EN João Viana is an Angolan-Portuguese film director and
screenwriter whose films have
won awards or been selected for
screening at Berlin, Venice and
Cannes film festivals. He is
known for always making a
feature and a short film pair. He
was selected for Cinefondation
at Cannes (2015), Project 189
Bangkok (2019) and awarded the
prestigious DAAD artist-in-residence programme twice (2013
and 2018). With the backing of
DAAD and funds from the
Federal Foreign Office he is
developing his next pair of films
Kwanza Nord and Kwanza Sud at
the Cité des Arts in Paris (2020).
He is General Secretary of
APCA – Portuguese Association
of Film Producers. Filmography:
The Swimming Pool (Corto
Cortíssimo, Venice 2004),
Alfama (Clermond – Ferrand
2009), Tabatô (Best Film Daad
Award – Berlinale 2013), The
Battle of Tabatô (Special Mention
of the Jury – Berlinale 2013)
Madness (Berlinale Shorts 2018)
Our Madness (Cinefondation
Cannes /Berlinale 2018).

Carlos Natálio (Lisbon, 1980)
has degrees in Law and Cinema.
He has a Masters and PhD. in
Communication Sciences with
thesis on Contemporary Cinema
and Education for Cinema. He is
a film critic and co-editor of the
Portuguese website À pala de
Walsh, of which he co-founded.
He is a film programmer for
IndieLisboa Film Festival. He
also collaborates in the association Os Filhos de Lumière, in the
writing of teaching material about
cinema, pedagogy and film analysis. In 2016/17, as part of the
European project CinEd - European Cinema Education for
Youth, he wrote two pedagogical
e-books on Pedro Costa’s Blood
(1989) and Manoel de Oliveira’s
Aniki-Bóbó (1942). In 2017, he
co-edited the book “O Cinema
Não Morreu: Crítica e Cinefilia
À pala de Walsh”
EN

EN Head of Communications,
member of the Management
Committee and member of the
Selection Committee at the San
Sebastian Film Festival. Ruth
Pérez de Anucita has a Degree
in Journalism obtained at the
University of Navarre (Spain).
She has worked for more than
ten years in the media, including
at El Mundo, Deia, Diario de
Noticias de Álava and Noticias
de Gipuzkoa, where, for seven
years, as head of the Culture
section, she was responsible for
reporting on the Festival. She
has also worked in the Festival
daily editorial department. Until
joining our team, she had been
assistant manager of the cultural
programme for the San Sebastian, European Capital of Culture
2016 Foundation. She wrote the
script for the play on the 50th
anniversary of the Lagun
bookshop and has participated in
the short film selection Kimuak,
the Basque government
programme for the international
promotion and distribution of
Basque short films (2018 and
2019).

Barcelona born Lluís Miñarro,
is a maverick filmmaker and
producer. He has directed Love
Me Not (2019), Stella Cadente
(2014), and the documentaries
Blow Horn (2009) and Familystrip (2009). As a producer,
Miñarro has participated in 41
highly original feature films, that
have won over 120 prizes, and
have been screened at the most
prestigious international film
festivals and museums such as
MoMa and the Tate, and are
included in film archives. Among
the filmmakers that he has
worked with, are names such as
Manoel de Oliveira, Albert Serra,
Naomi Kawase, José Luis Guerín
or Lisandro Alonso. In 2010, his
coproduction Uncle Boonmee
Who Can Recall His Past Lives,
directed by Apichatpong
Weerasethakul, received the
Palme d’Or in Cannes. Miñarro
has also been a member of the
jury at many film festivals,
including Locarno, Karlovy Vary,
San Sebastián among others. He
has been distinguished with the
“Barcelona City Award” for his
commitment to the arts. Retrospectives of his work
have been presented in Paris,
Tanger, Beijing, Cali, Montevideo
and Fortaleza.
EN
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SESSÕES
SCREENINGS
Auditório Municipal de Olhão [AMO]		
18h
Algarcine Sala 3 [AC/3]			
18h

Honor of the Knights
[HONOR DE CAVALLERIA]

days spent in poor and shadowy Northern lands. There,
his rationalist way of thinking and frivolous and mundane
world will succumb to and new, violent, occult and romantic force, represented by Dracula and his eternal power.

17 sex/fri

AMO 18h

The Death of Louis XIV
[LA MORT DE LOUIS XIV]

Uma adaptação livre de “Dom Quixote de La Mancha”, de Miguel de Cervantes, que escapa às estruturas
narrativas convencionais. Uma viagem silenciosa que
paira entre a contemplação e a reflexão. Dom Quixote
e Sancho cavalgam sem rumo em busca de aventuras.
Pelo caminho, conversam sobre temas espirituais,
cavalheirescos e práticos… e aprofundam a sua
amizade. Segundo Gimferrer, em Honor of the Knights,
Albert Serra coloca Dom Quixote e Sancho não em La
Mancha, mas nos canaviais do Empordà, e o fidalgo –
que se auto-intitula de El Quixote, como se fosse o livro
– é, na vida real, um professor de ténis aposentado, que
improvisa grande parte dos seus discursos: no entanto,
o filme é completamente cervantino.
PT

PT Agosto de 1715. Após uma caminhada, Luís XIV
sente uma dor na perna. Durante os dias seguintes,
o Rei continua a cumprir os seus deveres e obrigações,
mas tem dificuldade em dormir e é acometido por um
grande febrão. Mal consegue comer e enfraquece cada
vez mais. Este é o início da lenta agonia do maior rei de
França, acompanhado pelos seus familiares e médicos.

August 1715. After going for a walk, Louis XIV feels
a pain in his leg. leg. Over the next few days, the king
continues to fulfil his duties and obligations, but his
sleep is troubled and he has a very high fever. He barely
eats and becomes increasingly weak. This is the start of
the slow agony of the greatest king of France, surrounded by his relatives and doctors.
EN

A loose adaptation of Miguel de Cervante’s “Don
Quixote de La Mancha” which eschews conventional
narrative structures. A silent journey between contemplation and reflection. Don Quixote and Sancho ride
aimlessly in search of adventures. Along the way they
discuss spiritual, knightly and practical matters… and
deepen their friendship. According to Gimferrer, in
Honor of the Knights Albert Serra places Don Quixote
and Sancho not in La Mancha, but in the cane fields
of Empordà, and the nobleman – who calls himself El
Quixote, as if he were the book – is, in real life, a retired
tennis teacher who improvises much of his speeches –
the film, however, remains completely true to Cervantes.
EN

PT Comprometido com a criação de momentos programáticos que aprofundem a relação entre o cinema
e a literatura, o Festival Internacional de Cinema e
Literatura de Olhão realiza um foco especial do autor,
fazendo uma retrospectiva integral da sua obra de
inspiração literária.
A retrospectiva de Albert Serra foi pensada pela singularidade do seu trabalho, mas, sobretudo, por essa
singularidade também se materializar na forma como
vai beber à literatura para desenvolver as suas obras.
Todas as suas longas-metragens se encontram ligadas
à literatura, com especial incidência na literatura universal. O ciclo começa com Honor of the Knights (2006),
que, livremente inspirado nos personagens principais
de El Quijote, de Miguel de Cervantes, capta o espírito
de Cervantes como poucos conseguiram; Birdsong
(2008) vai beber à Bíblia; Story of My Death (2013)
foca-se em Casanova e Drácula; The Death of Louis
XIV (2016) inspira-se nas Memórias de Saint Simon;
Roi Soleil é um exercício fílmico que explora durante
61 minutos a lenta agonia que culmina na morte do
monarca Luís XIV; ou o seu último filme Liberté (2019).
Liberté começou por ser uma peça de teatro (com o
mesmo título do filme), apresentada no teatro Volksbühne, em Berlim, e uma instalação apresentada no
Museu Reina Sofia, em Madrid, e baseia-se nos relatos
das fantasias do Marquês de Sade e de Apollinaire.
O trabalho deste invulgar mas excepcional autor
conduzirá certamente a um frutífero debate, e não
só, na relação do cinema com a literatura.

EN The Olhão International Film and Literature
Festival’s commitment to programming that deepens
the relationship between cinema and literature has
prompted us to place a special focus on this director,
by showing a complete retrospective of his works
inspired by literature.
The Albert Serra retrospective came about not only as
a result of the singularity of his work, but also because
of the way in which he draws inspiration from literature
to develop his films.
All of Serra’s feature films are connected to literature,
especially world literature: Honor of the Knights (2006),
loosely based on the main characters from Miguel
de Cervante’s Don Quijote, captures the spirit of
Cervantes as few before him have managed to;
Birdsong (2008) is inspired by the Bible; Story of My
Death (2013) focuses on Casanova and Dracula;
The Death of Louis XIV (2016) is inspired by Saint-Simon’s Memoirs; Roi Soleil is a filmic exercise that for
sixty minutes explores the slow agony leading up to the
death of the monarch Louis XIV; Liberté (2019) started
as a play (of the same name) put on at the Volksbühne
theatre in Berlin, and an installation presented at the
Queen Sofia Museum in Madrid, and it bases itself on
reports from the Marquis de Sade and Apollinaire’s
fantasies. The works of this unusual but exceptional
director will surely lead to a fruitful debate – and one
that is not solely about the relationship between cinema
and literature.

15 qua/wed

18 sáb/sat

AMO 18h

The Lord Worked Wonders in Me
[EL SENYOR HA FET EN MI MERAVELLES]

AMO 18h

Story of My Death
[HISTORIA DE LA MEVA MORT]

Estreado no Festival de Cinema de Locarno (2011),
The Lord Worked Wonders in Me marca o regresso de
Albert Serra ao universo da sua segunda longa-metragem, Honor of the Nights, com os seus protagonistas
e colaboradores habituais a viajarem para La Mancha
ao encontro dos contextos reais da vida de Dom
Quixote, construindo, assim, uma obra reflexiva sobre o
cinema e os seus processos criativos a partir da singular
perspectiva formal do cineasta.
PT

PT Casanova conhece um novo criado que testemunha
os últimos momentos da sua vida. Desde um castelo
suíço, com a atmosfera galante e libertina do século
XVIII, até aos seus derradeiros dias, passados em
terras pobres e sombrias no Norte. Aí, a sua forma
racionalista de pensar, bem como o seu mundo frívolo
e mundano, sucumbem a uma força nova, violenta,
oculta e romântica, representada pelo Drácula e pelo
seu poder eterno.
EN Casanova meets a new servant who will witness his
last moments in life. From a Swiss castle with its gallant
and libertine Eighteenth Century atmosphere, to his final

EN Premiered at the Locarno International Film Festival
(2011), The Lord Worked Wonders in Me marks Albert
Serra’s return to the world of his second feature length
film, Honor of the Knights, with his protagonists and
usual collaborators travelling to La Mancha to face the
real contexts of Don Quixote’s life, thus building a work
that reflects on cinema and its creative processes from
the filmmaker’s singular formal perspective.

18 sáb/sat

AC/3 18h

14

15
Birdsong

The Names of Christ

[EL CANT DELS OCELLS]

[ELS NOMS DE CRIST]

Inspired by the legend of the Three Kings. It is
a contemplative film of impressive visual beauty. The
film moves between the classic and the profane, while
Serra focuses on the paradoxical moments before the
birth of Christianity, a time during which the Three
Kings were merely three men looking for something
or someone to follow.
EN

19 dom/sun

AMO 18h

Roi Soleil
Estreia nacional / National première

Filme episódico, dividido em 14 capítulos, baseado
na peça De los nombres de Cristo (1586), de Fray Luis
de Leon, e na exposição Are You Ready for TV? Filmado
parcialmente nas salas do MACBA (Museu d’Art
Contemporani de Barcelona), aborda a dificuldade
de nomear ou de representar visualmente conceitos
abstractos.
PT

EN An episodic film, divided into 14 chapters, based on
the play De los Nombres de Cristo (1586), by Fray Luis
de Leon and on Are You Ready for TV?. Filmed partly
in the rooms of MACBA (Museu d’Art Contemporani
de Barcelona), it is about the difficulty of naming or
visually representing abstract concepts.

20 seg/mon

AC/3 18h

Seminário com Albert Serra:
Metodologia e Cinema Contemporâneo
Seminar with Alberto Serra:
Methodology and Contemporary Film

M
AR
C
H

PT Birdsong vai beber à lenda dos Três Reis. É um
filme contemplativo de uma beleza visual impressionante. O filme move-se entre o clássico e o profano,
enquanto Serra se concentra nos momentos paradoxais
antes do nascimento do Cristianismo, uma época em
que os Três Reis Magos eram apenas três homens à
procura de algo ou alguém a seguir.

Liberté

4—
6

PT De 4 a 6 de Março, o realizador e argumentista Albert
Serra orientou um magnífico seminário no Progresso Olhanense, em Olhão. Considerado como um dos mais irreverentes e transgressores cineastas contemporâneos, é
responsável por uma obra que, de Honor of the Knights
(2006), a Liberté (2019), é indubitavelmente marcada pela
literatura. Serra tem apresentado os seus trabalhos em
importantes festivais internacionais, como Cannes, Toronto
ou Locarno, onde arrecadou diversos prémios. Não se
ficando apenas pela realização de obras cinematográficas,
o realizador é também conhecido pelas suas colaborações
no teatro e na museologia. Quando lhe perguntam por essa
relação da literatura com o cinema na sua obra, Serra diz que
se o espectador já tiver um contexto, ou conhecer a história,
ele tem mais liberdade para contar essa história, ou a sua
história dessa história. Serra diz mesmo: ‘sem leitura não há
inspiração’.

19 dom/sun

AC/3 18h

1774, shortly before the French Revolution,
somewhere between Potsdam and Berlin. Madame de
Dumeval, Count Tesis and the Duc de Wand, libertines
expelled from the puritanical court of Louis XVI, seek the
support of the legendary Duc de Walchen, the German
seducer and freethinker, alone in a country where hypocrisy and false virtue reign. Their mission is to export
libertinage, a philosophy of enlightenment founded on
the rejection of moral boundaries and authority, and, as
well, to find a safe place to pursue their errant games,
where the quest for pleasure obeys no laws other than
those dictated by unfulfilled desires.
EN

21 ter/tue

AMO 18h

M
AR
C
H

4—
6

EN Between the 4 th and 6 th of March, the director and screenwriter Albert Serra supervised a magnificent seminar at the
Progresso Olhanense, in Olhão. Judged to be one of the most
irreverent and transgressive contemporary filmmakers, he has
created an oeuvre which, from Honor of the Knights (2006) to
Liberté (2019), is indubitably marked by literature. Serra has
shown his works at important international film festivals such
as Cannes, Toronto and Locarno, where they have garnered
him diverse prizes. Not limiting himself to making cinema, the
director is also known for his collaborations in theatre and
museology. When asked about the relationship between literature and cinema in his work, Serra says that if the audience
already has a context or knows the story, it gives him more
freedom to tell that story, or his story of that story. Serra goes
as far as to say ‘there is no inspiration without reading’.

M
AR
Ç
O

In front of the visitors to an art gallery, an actor stages
the slow agony of the French monarch Louis XIV, up to
the moment of his death, in a physical and psychological
challenge of remarkable complexity. Roi Soleil is a reflection on the visual significance of the actor’s appearance,
and the deep mystery behind all genuine representation.
The three essential dimensions of his dying body, the
person, the actor (the vain person who is aware of being
filmed) and the character, are called into question and
interwoven with sensuality and innocence.
EN

PT 1774, pouco antes da Revolução Francesa, algures
entre Potsdam e Berlim. A Madame de Dumeval, o Conde
de Tesis e o Duque de Wand, libertinos expulsos da
corte puritana de Luís XVI, procuram o apoio do lendário
Duque de Walchen, um alemão sedutor e um pensador
livre, isolado num país onde reinam a hipocrisia e a falsa
virtude. A missão do trio é exportar a libertinagem, a
filosofia do Iluminismo fundada sobre a rejeição das
autoridades e dos limites morais, mas, além disso,
procurar um lugar seguro para prosseguirem os seus
jogos perversos, onde a busca de prazer não obedece
senão às leis ditadas por desejos insatisfeitos.

4—
6

PT

4—
6

Diante dos visitantes de uma galeria de arte, um actor
representa a lenta agonia do monarca francês Luís XIV
até à sua morte, num desafio físico e psicológico de
enorme complexidade. Roi Soleil é uma reflexão sobre
o significado visual do rosto do actor, além do profundo
mistério por detrás de todas as representações genuínas.
As três dimensões essenciais do seu corpo moribundo,
a pessoa, o actor (a pessoa vaidosa que tem consciência de estar a ser filmada) e a personagem, são questionadas e entrelaçadas com sensualidade e inocência.

M
AR
Ç
O

w

Entrevista de / Interview by:
Miguel Dinis de Oliveira
Filmagens de / Filmed by:
Luísa Homem
www.ficlo.pt
PT Esta conversa pretende dar uma ideia do processo artístico de Albert Serra. Interessa-nos o lado delirante, irracional
e porventura místico em contraponto a um tradicional processo de produção. As questões podem ser agrupadas em
3 grupos que se confundem. A questão política: política do
autor/política de produção/ política de representação (história
e desejo, sorte e graça, etc.).
A questão económica: o mundo da arte (estratégias do
conceptualismo); a distribuição do objecto cinematográfico;
a adaptação (diagrama e pathwork).
A questão social: afinidades electivas no cinema local-global
(a lógica dos pequenos grupos), o investimento da imagem
e da memória cinematográfica na sociedade/actualidade
(liberdade, utopia, cronofobia, escopofilia, anarquia, etc.).
São colocadas questões técnicas desde o levantamento ao
casting ou tipagem, do esboço ou argumento à formação das
equipas técnicas, da produção à pós-produção, do marketing
e promoção aos novos circuitos de distribuição e exibição do
filme (no campo ampliado da arte).

This conversation aims to give an idea of Albert Serra’s
creative process. We are interested in the delirious, irrational
and perhaps mystical side contrasted with the traditional
process of production. The questions can be sorted into three
overlapping groups: The political question: authorial policy/
production policy/depiction policy (history and desire, luck
and humor, etc.).
The economic question: the art world (conceptualist strategies); the distribution of the cinematic object; the adaptation
(diagram and pathwork).
The social question: elective affinities within local-global
cinema (the logic of small groups), the investment of image
and cinematic memory in society/current affairs (freedom,
utopia, chronophobia, scopophilia, anarchy, etc.). We ask
technical questions from casting to typecasting, from draft or
script to the formation of technical teams, from production to
post-production. From marketing and promotion to the new
film distribution and exhibition circuits (within the expanded
field of art).
Miguel Dinis de Oliveira
EN
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Ciclo de Cinema Italiano
Italian Film Cycle

Michelangelo Antonioni, THE PASSENGER

Paisan
[PAISÀ]
Roberto Rossellini

PT Vamos até ao final da guerra. Estamos em Itália,
1946. É o ano de Paisan de Rossellini. Um filme antologia de diferentes narrativas norte-americanas. Paisan
evoca Steinbeck, Hemingway e Faulkner. Um ano antes
Rome, Open City (1945), inaugurava o movimento
neo-realista. É preciso esclarecer aqui um equívoco.
Não é certo que o neo-realismo pretendesse construir
filmes como meros reflexos da realidade, antes
tencionava decifrar uma realidade ambígua, integrando
um conjunto variado de influências literárias. Desde
o romance “verista” do século XIX, passando por
grandes clássicos literários, até filmes que traduzem as
características do nouveau roman francês. Será, com
Journey to Italy (1954), filme que se inspira nas últimas
páginas de “Os Mortos”, pertencente a “Dublinenses”
de James Joyce que, segundo os Cahiers, se inaugura
um tempo novo no cinema, passando-se a uma forma
de narrar contemporânea.
O Ciclo de Cinema Italiano integra, além das obras
referidas de Rossellini, clássicos de grandes realizadores tal como Visconti, Antonioni e Pasolini, cuja
relação com a literatura é consubstancial; como a
confessada influência da estética de Balzac em toda
a obra de Visconti, em concreto no The Leopard
(1963), romance homónimo de Tomasi di Lampedusa,
onde o cenário cobra uma importância fundamental
no enquadramento. Outras duas obras foram fruto da
admiração que Visconti professava por Thomas Mann:
Death in Venice (1971) e The Damned (1969), este
último, inspirando-se livremente em “Os Buddenbrook”,
para a escrita do argumento.
Temos o Antonioni do nouveau roman no The Adventure
(1960), e um Antonioni no The Passenger (1975), que
procura o equivalente visual de Joyce e Faulkner empregando um recurso cinematográfico específico para
expressar, neste caso, o grande assunto da literatura
do século XX: a desagregação da consciência.
Até chegar ao grande Pasolini, para quem o valor das
imagens resultará análogo ao valor das palavras, não
encontrando diferenças entre escrever e filmar. De
facto, Pasolini abandona a escrita para se dedicar a
filmar, ou melhor, para se dedicar ao cine-romance.
Deste último autor exibiremos The Trilogy of Life:
Decameron (1971), The Canterbury Tales (1972),
Arabian Nights (1974), onde Pasolini se converte num
trovador medieval.

EN Let’s go to the end of the war. We’re in 1946 Italy.
It’s the year of Rossellini’s Paisan, an anthology film
comprising different North American narratives. Paisan
evokes Steinbeck, Hemingway and Faulkner. The year
before, Rome, Open City (1945), had inaugurated the
neo-realist movement.
At this point, we need to clear up a misconception. It
is not true that neo-realism wanted to make movies that
merely reflected reality; on the contrary, it wanted to
decipher an ambiguous reality, including a varied group
of literary influences: from the verismo novel of the 19 th
century, through the great literary classics, to films
that translate the characteristics of the French nouveau
roman into a different medium. It will be with Journey
to Italy (1954), a film inspired by the last pages of “The
Dead”, from James Joyce’s “The Dubliners”, (which,
according to Cahiers, rings in a new period in cinema)
that narrative is employed in the contemporary manner.
Aside from the previously mentioned works by Rossellini, the Italian Cinema Season also includes classics
by great directors such as Visconti, Antonioni and
Pasolini, whose relationship to literature is consubstantial; much like the self-confessed aesthetic influence of
Balzac on the entire works of Visconti, especially The
Leopard (1963), based on the novel of the same name
by Tomasi di Lampedusa, in which the background
is fundamentally important to the framing. Two other
works were the consequence of the admiration Visconti
claimed to have for Thomas Mann: Death in Venice
(1971) and The Damned (1969), this last with a script
loosely inspired by “Buddenbrooks”.
We have the nouveau roman Antonioni with The
Adventure (1960), and in The Passenger (1975), an
Antonioni in search of the visual equivalent of Joyce
and Faulkner, employing a specific cinematic process to express, in this case, the great topic of 20 th
century literature – the dissolution of consciousness.
And so we arrive at the great Pasolini, to whom the
value of images is equal to the value of words; he
sees no difference between writing and filming.
Pasolini in fact abandons writing to dedicate himself
to filming, or rather, to develop the cine-novel. We
will be showing this artist’s Trilogy of Life: Decameron (1971), The Canterbury Tales (1972) and Arabian
Nights (1974), with Pasolini transforming into a
medieval troubadour.

Decameron
[IL DECAMERON, TRILOGIA DELLA VITA]
Pier Paolo Pasolini

Decameron, primeiro filme da Trilogia della Vita de
Pier Paolo Pasolini, recria o ambiente da Idade Média,
adaptando de forma livre histórias da obra homónima de
Boccaccio, conjugando-as com reflexões que faz sobre
a própria contemporaneidade. Na poética pasoliniana,
a sexualidade é objeto de investigação estética, essencial
para a experiência humana, mas marcada pelo grande
problema da representação. Nas palavras de Pasolini,
temos de “assumir na área do representável aquilo
que por hipocrisia, medo, angústia, nunca tinha sido
representado, e que todavia é uma parte essencial da
existência: isto é, o sexo no seu momento existencial,
corporal, carnal”. O filme foi distinguido com o Urso de
Prata do Festival de Berlim.
PT

Um filme antologia de diferentes narrativas
norte-americanas. Paisà evoca Steinbeck, Hemingway
e Faulkner. Relatando a progressão das tropas aliadas
desde o Sul até ao Norte de Itália, o filme atravessa em
6 episódios a Sicília, Nápoles, Roma, Florença, Appennino Emiliano e Porto Tolle. Nomeado para os óscares
em 1950, é considerado um dos filmes italianos mais
importantes sobre a memória colectiva de Itália.
PT

EN An anthology movie comprising different North
American narratives. Paisà brings to mind Steinbeck,
Hemingway and Faulkner. Depicting the progress of
the Allied troops from the South to the North of Italy,
where, over six episodes we pass through Sicily,
Naples, Rome, Florence, the Emilian Apennines and
Porto Tolle. A 1950 Academy Awards nominee, this film
is considered to be one of the most important Italian
films for Italy’s collective memory.

15 qua/wed

AC/1 15h

The Leopard
[IL GATTOPARDO]
Luchino Visconti

EN Decameron, the first film in Pier Paolo Pasolini’s
Trilogy Of Life, recreates the environment of the Middle
Ages, loosely adapting Boccaccio’s work of the same
name, mixing it with meditations on contemporaneity
itself. In the poetry of Pasolini, sexuality is an object for
aesthetic research, essential to the human experience,
but marked by the grave problem of depiction. In
Pasolini’s own words, we have to “make depictable
that which through hypocrisy, fear, anguish, has never
been depicted, and yet is an essential part of existence:
by which I mean sex, in its existential, bodily, carnal
moment”. The film received the Silver Bear at the Berlin
International Film Festival.

16 qui/thu

AC/1 15h

PT

The Passenger
[PROFESSIONE: REPORTER]
Michelangelo Antonioni

EN In 1860, Garibaldi starts the movement for Italian
unification. Don Fabrizio is an aristocrat trying to maintain the old way of life, despite the changing times. Don
Fabrizio sees the rise of the bourgeoisie as a threat. But
in an astute manoeuvre, the aristocrat arranges for his
nephew Tancredi to marry Angelica, the daughter of a
rich and influential land administrator. True to his values,
Don Fabrizio thus manages to keep the flame of the old
regime burning. The Italian masterpiece by il grande
maestro Luchino Visconti, is based on the Tomasi di
Lampedusa work of the same title.

PT Jack Nicholson é um jornalista que troca de
identidade com um morto. Como The Adventure, este
é um filme com toques de suspense, mas que trata
o tema da identidade, o grande assunto da literatura
do século passado. O realizador propõe-se encontrar
uma tradução visual para esta problemática, e, na
linha do nouveau roman, Antonioni, que participa
na escrita do argumento, construiu um filme onde o
sujeito se dilui na paisagem: um homem coisificado
dentro de um mundo de objectos.

16 qui/thu

EN

Em 1860, Garibaldi inicia o movimento de unificação
de Itália. Dom Fabrizio é um aristocrata que tenta
manter o anterior modo de vida, apesar dos tempos de
mudança. Para Dom Fabrizio a ascensão da burguesia
é uma ameaça. Mas numa manobra astuta, o aristocrata
combina o casamento do seu sobrinho Tancredi com
Angélica, filha de um rico e influente administrador
de propriedades. Fiel aos seus valores, Dom Fabrizio
consegue assim manter acesa a chama do antigo regime.
Obra-prima del grande maestro italiano Luchino Visconti,
a partir da obra homónima de Tomasi di Lampedusa.

AC/3 18h

Jack Nicholson plays a journalist who switches

20

21
identities with a dead man. Much like The Adventure,
this is a film with touches of suspense, but one that
deals with identity – the great literary topic of the
last century. The director resolves to find a visual
translation for this problem, in line with the nouveau
roman. Antonioni, who co-wrote the script, created
a film where the subject fades into the landscape: an
objectified man in a world of objects.

17 sex/fri

AC/3 18h

The Adventure
[L’ AVVENTURA]
Michelangelo Antonioni

tanto um como o outro nem sempre com uma função
estritamente narrativa. Filme que se inspira nas
últimas páginas de “Os Mortos”, integrado na obra de
James Joyce “Dublinenses”.
Jacques Rivette described it as the film that “opens
a gap through which all modern cinema must, obligatorily, pass”. A couple travels to Italy to sell a villa
near Naples that they have inherited. As they leave the
ambiance of London and find themselves in a pleasant
landscape, the two experience forgotten feelings,
jealousies and resentments. A gem from Rossellini,
the portrait of a marriage in crisis, a mix of fiction and
documentary – neither of which always perform a strictly
narrative function. A film inspired by the last pages of
“The Dead”, from James Joyce’s “The Dubliners”.
EN

18 sáb/sat

AC/1 15h

The Canterbury Tales
[I RACCONTI DI CANTERBURY,
TRILOGIA DELLA VITA]
Pier Paolo Pasolini

Com argumento escrito por Antonioni com os
escritores Elio Bartolini e Tonino Guerra, o filme aborda
o desaparecimento de uma jovem durante uma viagem
pelo Mediterrâneo. Entre a amiga e o namorado da
jovem desaparecida surge uma forte atracção e eles
tornam-se amantes. Aquilo que no início parece ser
um policial, acaba por ser um filme sobre a solidão,
a incomunicabilidade e o abandono. A paisagem em
Antonioni é pura literatura. Foi Prémio do Júri no Festival
de Cannes, em 1960.
PT

EN Scripted by Antonioni with the writers Elio Bartolini
and Tonino Guerra. This films deals with the disappearance of a young woman during a journey through the
Mediterranean. A strong mutual attraction develops
between the disappeared girl’s friend and boyfriend, and
they become lovers. What starts out looking like a crime
story ends up being a film about loneliness, incommunicability and abandonment. Landscape in Antonioni is
pure literature. Winner of the Jury Prize
at the 1960 Cannes Film Festival.

17 sex/fri

AC/1 15h

Journey to Italy
[VIAGGIO IN ITALIA]
Roberto Rossellini

EN The birth of the Nazi movement that dominated
Germany during the 30’s and 40’s as seen through the
eyes of Luchino Visconti, told through an account of
the fall of the Essenbeck dynasty. At the time, Visconti
declared: “I’m making The Damned for the generations
that don’t know what Nazism was like. (...) Young people
must understand that the absence of protest is the worst
of all evils”. A social and political history that narrates
the decadence of the Essenbecks, a rich and powerful
family that owns a large industrial empire and, parallel
to that, Hitler’s advance and his taking of power. Power
struggles, betrayals, corruption and sexual decadence
in the Third Reich. The film, loosely based on Thomas
Mann’s “Buddenbrooks”, masterfully integrated the
possibilities of scenic space into the filmic space.

20 seg/mon

AC/1 15h

Arabian Nights
[IL FIORE DELLE MILLE E UNA NOTTE,
TRILOGIA DELLA VITA]
Pier Paolo Pasolini
Pier Paolo Pasolini inspira-se nos “Contos da Cantuária” do poeta medieval Geoffrey Chaucer com uma
estrutura similar ao “Decameron” de Boccaccio, neste
segundo filme da sua Trilogia della Vita. Em palavras
de Pasolini, “nestes filmes queria representar uma
realidade física, uma realidade corpórea que estou a
ver ser destruída [...]”. Chocante ou não, o filme trouxe
a Pasolini o Urso de Ouro do Festival de Berlim.
PT

Pier Paolo Pasolini draws inspiration from the
medieval poet Geoffrey Chaucer’s “Canterbury Tales”,
similar in structure to Boccaccio’s “Decameron”, in this
second film in his Trilogy Of Life. In Pasolini’s words
“in these movies I wanted to depict a physical reality,
a corporal reality that I see being destroyed (...)”.
Shocking though it may be, the film brought Pasolini the
Golden Bear at the Berlin International Film Festival.
EN

19 dom/sun

AC/1 15h

The Damned
[LA CADUTA DEGLI DEI]
Luchino Visconti

PT Para Jacques Rivette, é o filme “que abre uma
brecha pela qual todo o cinema moderno deve,
obrigatoriamente, passar”. Um casal viaja até Itália
para vender uma villa que herdou perto de Nápoles.
Quando saem do ambiente londrino e se encontram
numa paisagem amena, os dois experimentam
sentimentos esquecidos, ciúmes e ressentimentos.
Uma pérola de Rossellini, um retrato de uma crise
matrimonial, mescla de ficção com documentário –

o nazismo. (...) Os jovens têm de entender que a ausência de protesto constitui o pior dos males”. Uma história
social e política que narra o percurso de decadência
dos Essenbeck, uma família rica e poderosa detentora
de um grande império industrial, e, em paralelo, o
avanço e tomada de poder de Hitler. Lutas pelo poder,
traições, corrupção e degradação sexual na época do
Terceiro Reich. O filme, que se inspira livremente no
livro “Os Buddenbrook” de Thomas Mann, incorporou
magistralmente as possibilidades do espaço cénico no
espaço fílmico.

PT A génese do movimento nazi que dominou a
Alemanha nos anos 30 e 40 pelos olhos de Luchino
Visconti, através da história da queda da dinastia
Essenbeck. Visconti declarou na altura: “Estou a fazer
Os Malditos para as gerações que não sabem como era

PT A última parte da Trilogia della Vita de Pasolini é
a síntese da sua forma de trabalho e o auge do seu
pensamento sobre o passado não contaminado. Pasolini
reconhece na lendária antologia árabe das “Mil e Uma
Noites” a própria potência narrativa da sua obra; a capacidade de fabular até ao infinito. São quinze histórias
ligadas, desta vez, pela voz do jovem Nur-Ed-Din,
separado da sua amada Zumurrud. Pasolini filmou em
África e na Ásia, deambulando pela Eritreia, o Nepal,
o Iémen e o Irão, em busca de cenários e personagens.
EN The last part of Pasolini’s Trilogy of Life is the
synthesis of his working method and the pinnacle of
his thinking about the uncontaminated past. In the
legendary anthology of the “1001 Arabian Nights”,
Pasolini recognizes the very narrative potency of his
own work; the capacity to spin yarns ad infinitum.
Fifteen stories, this time connected by the voice of
young Nur-Ed-Din, separated from his beloved Zumurrud. Pasolini shot these scenes in Africa and Asia,
throughout Eritrea, Nepal, Yemen and Iran, seeking
settings and characters.

21 ter/tue

AC/1 15h

Death in Venice
[MORTE A VENEZIA]
Luchino Visconti

História do encontro entre um compositor envelhecido
e em crise e um jovem, num luxuoso hotel de Veneza,
à beira-mar. Adaptação ao cinema da novela homónima
de Thomas Mann, é a história doa confrontação entre o
universo mental de Aschenbach, no qual se fechou, e o
mundo tangível e vivo de Tadzio, que encarna a própria
vida, tão bela como perturbadora. É um encontro sem
diálogos, uma comunicação para além das palavras.
PT

The story of the meeting between an ageing
composer going through a crisis and a young man, in
a luxurious Venice seaside hotel. A cinema adaptation
of Thomas Mann’s novel of the same name, this is the
story of the conflict between Aschenbach’s inner world,
into which he has retreated, and the tangible, living
world of Tadzio, which represents life itself, as beautiful
as it is disturbing. A meeting without dialogue, communication beyond words.
EN

21 ter/tue

AC/3 18h
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Ciclo Gótico Tropical
CANCELADO
CANCELLED
Tropical Gothic Cycle

FLESH OF YOUR FLESH
[CARNE DE TU CARNE]
Carlos Mayolo

Álvaro Mutis conta como surgiu entre ele
e Buñuel um curioso desafio tropical.
A história surge a partir de uma conversa
entre o escritor Álvaro Mutis e Luis Buñuel.
Mutis quer escrever um romance gótico em
terras quentes. Buñuel mostra-se completamente céptico em relação a esta empresa.
O resultado: “The Manor of Araucaima”, uma
história que se inscreve dentro da antropologia do mal, com uma paisagem tropical como
cenário. Até aí Buñuel ainda tinha razão.
Só quando Carlos Mayolo leva o romance ao
cinema é que este consegue recuperar o
verdadeiro espírito subversivo do gótico (do
gótico feminino), porque muito para além da
paisagem, enfatizar-se-ão as relações de
dominação coloniais e pós-coloniais.
Já em 1977, Mayolo e o recentemente falecido
Luis Ospina, núcleo forte do grupo de Cali,
realizaram The Vampires of Poverty, falso
documentário ou manifesto que expõe a
porno-miséria, a mercantilização da miséria
pelo cinema miserabilista. Contra esse tipo de
vampirizações, surgirá o gótico tropical. Flesh
of Your Flesh, de Mayolo (1983), segue os
passos do vampirismo social de Pure Blood
(1982), baseado em casos reais e realizado
pelo seu companheiro Luis Ospina, num
universo mitológico de série B.
O ciclo Gótico Tropical, nesta 2ª edição do
FICLO, completa-se com outros filmes do
Caribe que partilham ética e estética com
os filmes do grupo de Cali. Existe um
mecanismo de reciclagem e transformação do
género gótico na América Latina, transmutando o gótico europeu para outras coordenadas
espaciais e enfatizando as relações de poder
derivadas do imperialismo. De facto, o zombie
é uma figura originária do Haiti: o escravo
submetido à barbárie da economia das
plantações, no contexto de dominação e
exploração colonial. Vários dos filmes do
Ciclo tratam ou retratam a figura do zombie;
desde Zombi Child, o único filme europeu do
Ciclo, onde se retoma esta figura a partir da
sua génese crítica, até à comédia gótica Juan
of the Dead, num contexto pós-colonial
cubano. Quisemos, ainda, introduzir um filme
mexicano, The Untamed, de Amat Escalante,
no qual reconhecemos as características do
decadentismo modernista (paralelo ao gótico
europeu): a união de prazer e terror que se
mostra no vaivém de atracção e rejeição da
ciência, do sexo, da morte e da modernidade
em si, com uma crítica à sociedade conservadora, corrupta, homofóbica e patriarcal.

Álvaro Mutis tells of a dare between him
and Buñuel, a strange tropical challenge. The
story comes from a conversation between the
writer Álvaro Mutis and Luis Buñuel. Mutis
wants to write a gothic novel set in a warm
land. Buñuel is totally sceptical about the
whole enterprise. The result: “The Manor of
Araucaima”, a story that delves into the anthropology of evil, in a tropical setting. Buñuel
was still right at that point. It is only once
Carlos Mayolo brings the novel to the big
screen that it captures the true subversive
gothic spirit (the female gothic), because quite
apart from the landscape, it emphasizes
relations of colonial and post-colonial
domination.
Mayolo and the recently deceased Luis
Ospina, the strong core of the Cali group, had
already directed The Vampires of Poverty in
1977, a mockumentary or manifesto which lays
bare misery porn, the commercialization of
misery through misrerabilist cinema. The
tropical gothic will develop in opposition to
such vampiric tendencies. Mayolo’s Flesh of
Your Flesh (1983) follows in the footsteps of
the social vampirism of Pure Blood (1982),
based on real occurrences and directed by his
friend Luis Ospina, existing within a mythological B-movie universe.
During this second edition of FICLO, the
tropical gothic season will also feature other
Caribbean films that share the ethics and
aesthetics of the Cali group. There is a
mechanism through which the gothic genre is
recycled and transformed in Latin America,
transmuting the European gothic to new
spatial coordinates and emphasising the
power relations caused by imperialism. The
zombie, in fact, is a figure from Haiti: the slave
submitted to the barbarity of the plantation
economy, within the context of colonial
domination and exploitation. There are several
films in this season that deal with or portray
the figure of the zombie: from Zombi Child, the
only European entry, where this figure is
brought back to its critical origin, to the gothic
comedy Juan of the Dead, set in the post-colonial context of Cuba. We also wanted to
introduce a Mexican film, Amat Escalante’s
The Untamed, which exhibits the characteristics of modernist decadentism (running
parallel to European gothic): the coming
together of pleasure and terror which is on
display in the push and pull of being attracted
to and yet rejecting science, sex, death and
modernity itself, featuring a critique of a
conservative, corrupt, homophobic and
patriarchal society.
EN
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The Vampires of Poverty
[AGARRANDO PUEBLO]
Luis Ospina & Carlos Mayolo
Uma equipa de filmagem da televisão alemã
está a rodar nas ruas de Cali à procura de
pessoas pobres, vagabundos, prostitutas,
crianças de rua, a fim de construir cenários de
miséria. Um filme de acção, simulando ser um
documentário, sobre cineastas que exploram
a pobreza com fins comerciais. Um filme crítico
com um toque de humor negro contra
a “pornografia da miséria” e o oportunismo
daqueles cineastas que fazem filmes “sociopolíticos” para ganhar dinheiro e prémios na
Europa.
EN A German TV crew is filming on the streets
of Cali looking for poor people, bums, sex
workers and street urchins in order to capture
images of poverty. An action film masquerading
as a documentary, which deals with filmmakers
that exploit poverty for profit. A film with a
touch of black comedy, critical of “misery porn”
and of filmmakers making “socio-political” films
to earn money and win awards in Europe.
PT
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Pure Blood
[PURA SANGRE]
Luis Ospina
Roberto Hurtado é um magnata do açúcar
velho e acamado, cuja estranha enfermidade
obriga a transfusões de sangue constantes.
Adolfo, o filho, faz chantagem com três dos
seus empregados para assegurarem um
fornecimento regular, que obtêm raptando e
matando crianças, retirando-lhes o sangue
todo e descartando os corpos nus em baldios.
O desaparecimento dos jovens cria uma
atmosfera de medo e pânico na cidade. Parte
da crónica de crimes e de lendas populares
como foi o monstro dos “mangones”. Uma forte
crítica da sociedade colombiana.
EN Roberto Hurtado is an old, bedridden sugar
magnate, whose strange infirmity requires
constant blood transfusions. His son Adolfo
blackmails three of his employees into
providing a regular supply, which they secure
by kidnapping and murdering children, taking
all their blood and leaving their naked bodies in
deserted fields. The disappearance of the
youngsters brings an atmosphere of fear and
panic to the town. This film is based on crime
chronicles and popular legends such as that of
the “mangones” monster. A strong critique of
Colombian society.
PT
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A film about a conspiracy by organised

DO

The Manor of Araucaima
[LA MANSIÓN DE ARAUCAIMA]
Carlos Mayolo
PT La Mansión de Araucaima é um filme
colombiano realizado por Carlos Mayolo,
baseado no livro homónimo de Álvaro Mutis.
Apresenta diferentes elementos surrealistas
e trabalha uma estética denominada “Gótico
Tropical”. Segundo Mayolo, porque “…
conseguiu fazer coincidir o mistério e o âmbito
tropical de uma maneira que se pensava que
só seria possível no nevoeiro de Inglaterra”.
EN La Mansión de Araucaima is a Colombian
film directed by Carlos Mayolo, based on the
book of the same name by Álvaro Mutis.
It displays different surrealist elements and
works within an aesthetic known as “Tropical
Gothic”. According to Mayolo, this is because
it has “…managed to bring mystery to the
tropics in a way that previously seemed
possible only in the English fog”.

Vampires in Havana
[VAMPIROS EN LA HABANA!]
Juan Padrón
PT O filme é sobre uma conspiração por parte
de bandos de vampiros organizados (“Capa
Nostra” nos Estados Unidos e “Vampire
Group” na Europa) pelo controle de uma
fórmula que lhes permite resistir ao sol. O filme
é uma sátira política que mostra a corrupção
do governo cubano durante os anos 20 do
século passado, é também uma crítica das
relações entre Cuba, os Estados Unidos
e os países europeus. O vampirismo é uma
representação do capitalismo. O vampiro
é sustentado pela vida e pelo sangue das
suas vítimas, tal como os Estados Unidos
e a Europa usaram os recursos de Cuba
para benefício próprio. Os motivos dos dois
grupos de vampiros são os mesmos: ganhar
dinheiro e controlar a ilha. Devido ao sucesso
do filme, em 2003 foi realizada uma série,
sob o título “Mais Vampiros em Havana”.

“vampire Group” in Europe) to obtain control
of a formula that can make them withstand the
sun. The film is a political satire highlighting
the corruption of the Cuban government during
the 1920’s, whilst at the same time criticising
the relationship between Cuba, the USA and
European countries. Vampirism represents
capitalism. The vampire is sustained by the life
and blood of its victims just as the United
States and Europe used Cuba’s resources for
their own benefit. The two groups of vampires
work towards the same purpose: to make
money and to control the island. The success
of the film led to a 2003 series called “Más
Vampiros en la Habana”.
For Sale
[SE VENDE]
Jorge Perugorria
PT Considerado uma comédia de humor
negro, segundo Jorge Perugorria, é o seu filme
mais pessoal e surrealista. O filme conta a
história de Nácar, uma jovem técnica de
laboratório com problemas económicos, que
todos os dias visita o túmulo dos seus pais,
onde conversa com o espírito da sua mãe
morta e onde tem uma revelação que logo se
tornará um dilema: a necessidade de vender o
mausoléu familiar para se sustentar. Os
cadáveres são levados para casa. Depois de
publicar um anúncio numa página de classificados online, os protagonistas começam a
receber centenas de pessoas interessadas em
comprar os restos ósseos dos pais de Nácar.
Este filme, como muitos antes dele, parodia a
vida quotidiana dos cubanos, onde fazer face
às despesas implica todo o tipo de manobras
absurdamente criativas.
EN Considered a black comedy, Jorge
Perugorria views this as his most personal and
surreal film. The movie tells the story of Nácar,
a young lab technician who is struggling
financially. She visits her parents’ graves every
day, where she communes with her dead
mother’s spirit and where she experiences a
revelation that will later become a dilemma: the
need to sell off the family mausoleum to make
ends meet. The bodies are brought home.
After posting a classified ad on a website, the
protagonists are visited by hundreds of people
interested in purchasing the bones of Nácar’s
parents. This film, like many others before it,
parodies everyday Cuban life, in which trying
to make ends meet implies all sorts of absurdly
creative manoeuvres.
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One day Juan finds himself face-to-face
with a mysterious infection that is turning the
inhabitants of Havana into the living dead.
Although at first, it is thought to be another
American attack, it is soon realised that the
cause of the epidemic lies elsewhere. This
leads Juan to start a business with his friend
Lázaro to take advantage of the situation. They
specialise in murdering zombies and work
under the slogan “We will kill your loved ones”.
EN

E D groups of vampires (“Capa Nostra” in the US,

Uma história de amor entre um adolescente
e a sua meia-irmã durante a ditadura militar
de Rojas Pinilla, dos anos 50 na Colômbia.
A explosão de um comboio militar carregado
de dinamite deixa a descoberto as histórias
das famílias acomodadas. Os dois irmãos
começam uma relação incestuosa e, possuídos
pelos fantasmas dos seus antepassados,
tornam-se canibais e criaturas vampíricas,
semeando o terror ao serem confundidos com
personagens de mitos nativos.
EN A love story between a youth and his
half-sister during Rojas Pinilla’s military
dictatorship in 1950’s Colombia. The explosion
of a military train loaded with dynamite exposes
the histories of the settler families. The two
siblings embark on an incestuous relationship
and, possessed by the spirits of their ancestors, they turn into cannibals and vampiric
creatures, sowing panic as they are mistaken
for characters from native myths.
PT
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The Untamed
[LA REGIÓN SALVAJE]
Amat Escalante
Alejandra é uma jovem mãe que, ao lado do
marido Angel, cria os dois filhos numa
pequena cidade. O seu irmão Fabian trabalha
como enfermeiro no hospital local. As suas
vidas provincianas são abaladas com a
chegada de Verónica, uma misteriosa mulher
que põe em xeque os valores familiares, a
hipocrisia, a homofobia e o machismo que até
então regiam a moral local. Verónica convence
todos que numa mata próxima, dentro de uma
cabana isolada, habita algo que não é deste
mundo e que será resposta para todos os
problemas.
EN Alejandra is a young mother, bringing up
her two children together with her husband
Angel in a small town. Her brother Fabian
works as a nurse at the local hospital. Their
provincial lives are shaken up by the arrival of
Verónica, a mysterious woman, that calls into
question the family values, the hypocrisy, the
homophobia and the machismo that until then
had ruled local morality. Verónica convinces
everyone that in a nearby jungle, inside a
remote cabin, there is something that is not of
this world and which can be the solution to all
their problems.
PT

Zombi Child
Bertrand Bonello
PT Haiti, 1962. Um homem regressa dos
mortos para trabalhar no mundo impiedoso
das plantações de cana-de-açúcar. Cinquenta
e cinco anos depois, uma jovem rapariga de
ascendência haitiana confidencia aos seus
colegas um segredo de família, inconsciente
das graves consequências deste acto. Uma
história de terror contemporânea, baseada na
realidade muito concreta do colonialismo
francês no Haiti, a sua narrativa despoleta uma
reflexão sobre racismo, imperialismo e
memória cultural.
EN Haiti, 1962. A man comes back to life to
work in the pitiless world of the sugar cane
plantations. Fifty-five years later, a young
woman of Haitian descent entrusts her
colleagues with a family secret, oblivious to
the grave consequences of her actions. A
modern horror story, based on the very
concrete reality of French colonialism in Haiti,
whose narrative brings up thoughts about
racism, imperialism and cultural memory.
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Juan of the Dead
[JUAN DE LOS MUERTOS]
Alejandro Brugués
PT Um dia Juan depara-se com uma misteriosa
infecção que está a transformar os habitantes
de Havana em mortos-vivos. Embora ao início
se pense que se trata de um outro ataque dos
EUA, rapidamente percebem que a causa desta
epidemia é outra. Juan, então, decide começar
um negócio ao lado do amigo Lázaro para tirar
vantagem da situação. Eles especializam-se em
assassinar zombies e trabalham com o slogan
“Matamos os seus entes queridos”.
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Livraria
Bookshop

25

Passeios
Fílmicos
Filmic Tours
Pier Paolo Pasolini, THE CANTERBURY TALES
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PT A livraria situa-se no Mercado das Frutas e Legumes
de Olhão, entre bancas com legumes e frutas frescas
como alfaces, nabos, ervilhas ou laranjas, a fim de
assumir a literatura, mais em concreto, os livros que
aí expomos, como produtos de primeira necessidade.
Para além dos livros de teoria do cinema, esta livraria
conta com títulos de literatura e ensaio, muitos dos
quais se inspiram ou baseiam nos filmes que compõem
a programação do Festival. Para além das referências
literárias da competição internacional e da literatura que
inspirou Serra ou os autores do cinema italiano, nesta
edição contamos com literatura gótica, com especial
foco no gótico feminino – embora o ciclo do gótico
tropical tenha sido adiado, decidimos deixar os livros
que inspiraram estes filmes, e despertar a curiosidade
do público para uma próxima edição. Desde autoras
como Daphne du Maurier que Hitchcock levou ao
cinema (Rebeca, Os Pássaros), a clássicos da literatura
que inspiraram dois filmes do Albert Serra, como “Don
Quijote de la Mancha” (contamos com a edição mais
completa até a data), passando por literatura mais contemporânea que marcou uma nova era no cinema, como
James Joyce, Faulkner ou Virginia Woolf. Contamos com
livros que inspiram filmes, e que às vezes, são muito
populares nos países de produção e pouco conhecidos
no resto dos países, como “Cavalos Roubados”, de Per
Petterson ou ”Las Niñas Bien”, de Guadalupe Loaeza.
Nesta edição, contamos também com alguns títulos de
ensaio, fundamentalmente derivados do filme I Do Not
Care If We Go Down in History as Barbarians, como por
exemplo de autores como Hannah Arendt.
A poesia não podia faltar e, desta vez, chega-nos a
partir de Campo de Tiago Hespanha com títulos como
“O Guardador de Rebanhos”, de Alberto Caeiro. E das
cumplicidades entre o cinema e poesia, contaremos
com o livro da Rosa Martelo “O Cinema da Poesia”, que
inclui uma conversa com a autora.
A livraria é uma excelente oportunidade para aprofundar
de uma outra forma as personagens que aparecem no
ecrã, dado que a existência dentro do texto lhes oferece
outras possibilidades de ser.
De tarde, a Livraria do Mercado duplicar-se-á na
Livraria Nómada que estará nos concelhos de Olhão,
Loulé e Tavira com as intervenções dos artistas Isadora
Alves e Bruno Humberto.

EN The bookshop in the Fruit and Vegetable Market
of Olhão, is set out among the stalls of fresh fruit
and veg with their oranges, lettuce, turnips and peas,
to show that literature or, more precisely, the books
displayed there are also produce of prime necessity.
Besides books on film theory, this bookshop has
literature and essay titles many of which are inspired
by or are based on the festival program. In addition
to literary references to the international competition,
and the literature that inspired Serra and other Italian
film authors, this edition has Gothic literature with
a special focus on female Gothic. Although we have
postponed the Gothic Cycle, we have decided to
keep the books that inspired its films so they can
arouse the public’s curiosity for our next edition.
From authors like Daphne du Maurier whose work
Hitchcock brought to the cinema (Rebecca, The
Birds) to the classics of literature that inspired two
films by Albert Serra, one such being “Don Quixote
de la Mancha” (we have the most complete edition to
date), to more contemporary literature that heralded
a new era for film, like that of James Joyce, Faulkner
and Virginia Woolf. There are books that have inspired
films which, although very popular in their country of
origin, are little known in other countries. Books such
as “Out Stealing Horses” by Per Petterson or “The
Good Girls” by Guadalupe Loaeza. In this edition we
also have several essay titles, derived mainly from films
I Do Not Care if we go down in History as Barbarians,
by authors such as Hannah Arendt. Poetry is by no
means left out, and this time we have Campo (Field
of Mars) by Tiago Hespanha, and “O Guardador de
Rebanhos/The Keeper of Sheep” by Alberto Caeiro.
With regard to the collaboration between film and
poetry, we have Rosa Martelo’s book “O cinema da
Poesia/The cinema of Poetry”, including a conversation with the author.
The bookshop provides an excellent opportunity to
delve in different ways into the characters on the
screen, given that their existence in the text offers
other ways of being.
In the afternoon, the Market Bookshop will double
up with Nomad Bookshop to be in Olhão, Loulé and
Tavira with readings by the artists Isadora Alves and
Bruno Humberto.

PT Passear pela região através dos filmes rodados em
Olhão. Este é um passeio pelos vestígios de filmes
como o Princípio da Sabedoria de António Macedo
ou À Flor do Mar de João César Monteiro. 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.
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 (para todos aqueles que cá vivem e/ou que nos
visitam). Mas é também uma espécie de arqueologia
do possível: revelar-se-á a memória de filmes que ainda
não foram filmados. Trata-se de um jogo de potencialidades, um jogo no Fora do Campo do cinema.
E para contribuir para esta lista, nesta 2ª edição,
o FICLO promove uma Residência Artística, em Obra
Criativa, onde o realizador Tiago Hespanha se encontra
a escrever um argumento Olhão.
Passeios Fílmicos é um projecto do FICLO em parceria
com a Love Tuk Olhão.

EN Touring the region through films shot in Olhão.
This is a tour of the vestiges of films like António
Macedo’s Principle of Wisdom, À Flor do Mar/Hovering
Over the Water by João César Monteiro. This “Out of
Frame” is the active power of these films, it is what
conditions it, forces it and restricts it to the picture, and
as well it is whence it flees or vanishes in loves, exiles,
or betrayals. The Algarve has been a favoured stage for
film shoots, with landscapes that explode in a harsh,
intense light.
Each tour explores the archeology of the history of
Algarve cinema (i.e. filmed in the Algarve, or in studio
– with Algarve themes and motifs), 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 shot. It is a game of potentialities, a game in
the cinema of “Out of Frame”.
To contribute to this list, in this 2nd edition, FICLO promotes an Artistic Residency, in Creative Work, where
the director Tiago Hespanha is writing an argument in
Olhão.
Filmic Tours is a project of FICLO in partnership with
Love Tuk Olhão.
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Passeios
Performativos

Performance
Walks

PT

Da mão dos artistas Isadora Alves e Bruno
Humberto percorreremos Olhão, com os percursos
performativos site-specific em estreita ligação com a
programação desta edição. As ruas e ruelas ganham
um novo olhar com estes passeios. Performances que
integram filmes, figuras e atmosferas da filmografia
de Albert Serra e outros filmes do Festival, podendo
desembocar numa sessão da competição internacional,
degustando pelo meio um petisco fílmico. Atenção:
poderemos participar destes passeios performáticos
também a bordo do Caíque Bom Sucesso!

We tour Olhão on site-specific performance walks
closely connected to the program of this edition. These
walks, designed by the artists Isadora Alves and Bruno
Humberto, allow us to cast a fresh eye over the streets
and alleys. The performances, which include films,
figures and environs from Albert Serra’s filmography,
reach their conclusion at a session of the International
Competition, having provided a cinematic taster menu
along the way. On the third day, the performance walk
will be aboard the Caíque Bom Sucesso, an enigmatic
cinematic stroll.

TRÍPTICO LABIRÍNTICO VERTIGINOSO

PERCURSO A PÉ
WALKING ROUTE
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20h15
15 qua/wed				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20h15
16 qui/thu				

VERTIGINOUS LABYRINTHINE TRIPTYCH
Isadora Alves e Bruno Humberto

EN

O ponto de encontro será anunciado nas redes sociais FICLO.
The meeting point will be posted on FICLO's social media.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17h
17 sex/fri				

TIAGO HESPANHA
PT A Obra Criativa do FICLO revelou-se este ano num convite
a Tiago Hespanha, realizador de Campo, para vir até Olhão
em Residência Artística para escrever um argumento que se
inspire na região.
“Apareceram estrelas no céu, e, num maravilhoso assombro,
os pássaros precipitaram-se do céu em direcção ao solo,
atemorizados pela terrível escuridão”.
(Christoph Clavius, 1560, descrição de um eclipse do sol
observado em Portugal)
“Quando cheguei a Olhão, andava a pensar na noite e na
escuridão, e era de noite. Procurei a água e, ao longe, vi luzes
ténues e o raio luminoso e giratório de um farol, contra um
fundo negro sem fim. Tudo espelhado num lençol de água
calma, tudo suspenso, expectante e envolto em silêncio.
Durante esta residência propus-me explorar e imaginar este
lugar à noite. Se é certo que no escuro não vemos, também
é a escuridão que nos permite não sermos vistos. A noite está
cheia de fantasmas, de medos, de dúvidas, mas é também
um espaço de liberdade, de sonho e delírio, último refúgio do
desconhecido e campo aberto para a imaginação. Quantas
conspirações, revoltas, golpes e acções foram cozinhadas
durante a noite? Quantas ideias geniais, descobertas e
revelações foram arrancadas ao sono em noites sem fim, para
sucumbirem depois de dia, sob a luz crua de um sol explosivo?
Aqui, imaginei uma longa, estranha e inesperada noite que
começa com um eclipse do sol, que se prolonga mais do
que se esperaria, e mergulha tudo e todos numa sonolência
e inquietude intermináveis. Partindo daí, seremos levados
pelo que se oculta e o que se esconde, numa viagem em que
se irão cruzar histórias e conversas que ouvi, ou imaginei,
pessoas que conheci, outras que inventei, lugares que visitei,
e talvez alguma ficção científica. Because the night belongs to
lovers, because the night belongs to lust!”

A bordo do Caíque Bom Sucesso.
On board Caíque Bom Sucesso.

PT Uma mulher procura a eternidade ao atirar-se
repetidamente ao rio.
Um homem é filmado a filmar alguém que olha para ele.
Há um filme.
Na espiral do tempo, uma perseguição é posta em
movimento. O olho é um animal selvagem. Frente à
Ria Formosa, não compreendemos ao certo quem é o
perseguido, quem organizou esta caçada. E quem é
aquele passageiro?
Nestes percursos a pé, por entre e nas margens do
labirinto de Olhão, vamos caminhar fisicamente separados em direcção ao cinema, filmando e escrevendo
pelo caminho. Com um pouco de sorte, a viagem
alonga-se num barco, e ao fundo veremos a miragem
distinta de Luís XIV.
Uma criação de Isadora Alves e Bruno Humberto,
que mais uma vez voltam ao FICLO. Isadora apresentou e criou várias performances em Lisboa e São
Paulo. Humberto tem extensa experiência na área da
performance, como criador e professor, e foi finalista
do Oxford Samuel Becket Theatre Trust com a performance site-specific “The Camus Incident”.

EN A woman seeks eternity by repeatedly throwing
herself into the river.
A man is being filmed filming someone who looks
at him.
There is a film.
In the spiral of time, a chase is set in motion. The eye
is a wild animal. In front of Ria Formosa, no one is
sure about who is being pursued or who organized
this hunt. And who is that passenger?
On these walking routes, through and on the banks of
the Olhão´s labyrinth, we will physically walk towards
the cinema, filming and writing along the way. With
some luck the trip will continue in a boat, and in the
background we will see the distinctive mirage of
Louis XIV.
Created by Isadora Alves and Bruno Humberto, who
return once again to FICLO. Isadora has presented
and created various performances in Lisbon and São
Paulo. Humberto has extensive experience in performance, as a creator and teacher, and was a finalist
of the Oxford Samuel Becket Theatre Trust with the
site-specific performance The Camus Incident.

Residência
Residency
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EN This year, the Creative Work of FICLO is revealed in an
invitation for Tiago Hespanha, the director of Campo/The Field
of Mars to come to Olhão as a resident artist to write a script
inspired by the region.
“Stars appeared in the sky and (marvellous to behold) birds fell
from the sky to the ground, in terror of such horrid darkness”.
(Christoph Clavius, 1560, describing a solar eclipse witnessed
in Portugal)
“I was thinking about the night and darkness when I arrived in
Olhão, and it was night-time. I searched for water and, in the
distance, I saw faint lights and the luminous revolving ray of a
lighthouse, set against endless darkness. All of this mirrored in
a blanket of calm water, everything suspended, expectant and
shrouded in silence.
During this residence I set myself the task of exploring and
imagining this place by night. If it’s true that we can’t see in
the dark, it is also true that it is darkness that prevents us from
being seen. The night is full of ghosts, of fears, of doubts, but
it is also a space for freedom, for dreams and for delirium, the
last refuge of the unknown and a field wide open to the imagination. How many conspiracies, revolts, coups and actions
have been conjured during the night? How many brilliant ideas,
discoveries and revelations have been ripped from sleep during
endless nights only to succumb to the daylight, under the raw
light of an explosive sun?
Here, I imagined a long, strange and unexpected night that
starts with a solar eclipse that goes on longer than expected,
and hurls everyone and everything into interminable sleepiness
and disquietude. Starting from there we will be taken past what
is hidden and what hides, on a voyage featuring stories and
conversations I heard, or imagined, people I met, others I made
up, places I visited, and perhaps some science fiction. Because
the night belongs to lovers, because the night belongs to lust!”

Leitura Encenada
Staged Reading
ROGÉRIO DE CARVALHO

D

PT Na 1ª edição do FICLO, contámos com uma Oficina de
Encenação ministrada pelo encenador. Foi uma das actividades
pré-FICLO e a primeiríssima actividade do Festival. Nesta 2ª
edição, Rogério de Carvalho volta ao FICLO para orientar uma
Leitura Encenada a partir de excertos do argumento de Tiago
Hespanha, onde poderemos ver as ligações entre teatro e
cinema na obra do encenador.
Rogério de Carvalho (1936, Gabela, Angola) é professor e
encenador. Ao longo de mais de 50 anos de carreira encenou
peças de autores clássicos e contemporâneos como Sófocles,
Gil Vicente, Molière, Marivaux, Tchekov, Strindberg, Schnitzler,
Brecht, Kroetz, Fassbinder, Handke, Cocteau, Genet, Koltès,
Müller, Pinter ou Barker, os discursos de Platão, a poesia de
Garcia de Resende e Yannis Ritsos ou a prosa de Joyce e
Genet. Por três vezes, foi-lhe atribuído o Prémio da Crítica
de Melhor Encenação.
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EN In the first edition of FICLO there was a Theatre Workshop
held by the theatre director. This was one of the pre-FICLO
activities and the very first event of the festival. For this second
edition, Rogério de Carvalho returns to FICLO to direct a
staged reading based on excerpts from a script by Tiago
Hespanha, which will allow us to see the connections between
theatre and cinema within the director’s work.
Rogério de Carvalho (1936, Gabela, Angola) is a teacher and
theatre director. Over his more than fifty-year-long career he
has put on stage plays by classic and contemporary authors
such as Sophocles, Gil Vincente, Molière, Marivaux, Chekov,
Strindberg, Schnitzler, Brecht, Kroetz, Fassbinder, Handke,
Cocteau, Genet, Koltès, Müller, Pinter and Barker, Plato’s
speeches, the poetry of Garcia de Resende and Yannis Ritsos
and the prose of Joyce and Genet. He is a three-time winner of
the Critic’s Prize for Best Production.
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Debates
Masterclasses
Q&A – FORTRESS

Ludovica Andò, Emiliano Aiello

29
Suarez – Editorial Extravert), showing the first images
from Blues Tehran (Eddie Saeta | Quatre Films) and we
will be hearing excerpts from “El Séptimo Vicio” (Rádio
3, Meeting Victor Erice).

16 qui/thu

Caíque Bom Sucesso 16h

PASOLINI: UM MODO NARRATIVO
PASOLINI: A NARRATIVE MODE
Ana Isabel Soares

Filmado inteiramente dentro da prisão, com protagonistas e co-autores que são prisioneiros, Fortezza é a reinterpretação da obra-prima de Dino Buzzati “O Deserto
dos Tártaros”. Contornando a parede. Transformando a
limitação num estímulo. Este é o trabalho constante que
ocorre na prisão. Filmar um filme num local restrito pelas
restrições obriga-nos a repensar o tempo e o espaço da
filmagem, o tempo e o espaço dos diálogos, o tempo e o
espaço do silêncio, o tempo e o espaço do vazio. Fortress
é uma guarnição militar, uma prisão, um lugar da alma.
PT

EN Filmed entirely inside a prison, with protagonists
and co-authors who are prisoners themselves, Fortezza
is the reinterpretation of Dino Buzzati’s masterpiece
“The Tartar Steppe”. Getting around the wall.
Transforming the limitation into a stimulus. This is the
constant work that takes place in prison. Shooting a
film in a place constrained by restrictions forces us to
rethink the time and space of shooting, the time and
space of dialogues, the time and space of silence, the
time and space of emptiness. The Fortress is a military
garrison, a prison, a place of the soul.

16 qui/thu
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LÁPIS, MICOFONE E CAMERA
PENCIL, MICROPHONE AND CAMERA
Javier Tolentino

PT Diz Pasolini que “a beleza da luz está, de um
qualquer modo próprio, em função da minha narrativa”.
Nesta apresentação, proponho prestar atenção ao
modo narrativo pasoliniano, centrado na invenção
(poiesis), que o faz percorrer em sentido poético quer
o fabrico de imagens articuladas com a banda sonora
e musical, nos filmes, quer a prosódia com que tece os
versos dos seus multiformes poemas. São processos
de artes diferentes, mas que surgem de um ímpeto
criativo singular, o do indivíduo no acto de construção.
Farei leituras próximas de alguns sonetos e insistirei em
passagens dos filmes O Evangelho Segundo Mateus
(1964) e Passarinhos e Passarões (1966) e das três
obras que compõem a Trilogia della Vita – Decameron
(1970), Os Contos de Cantuária (1972) e As Mil e Uma
Noites (1974).

Pasolini says that ‘the beauty of light is, in some
manner of its own, serving my narrative’. In this presentation I propose to pay attention to Pasolini’s narrative
mode, based around invention (poiesis), which has him
poetically exploring the production of images interacting with a musical soundtrack in cinema, as well as the
prosody with which he weaves verses in his multiform
poems. These are different artistic processes, but they
spring from the same, unique creative impulse, that
of the individual in the process of creation. I will be
doing a close-reading of some of the sonnets, and I will
screen excerpts from The Gospel According to St. Matthew (1964) and The Hawks and the Sparrows (1966),
as well as the three works that make up The Trilogy Of
Life – Decameron (1970), The Canterbury Tales (1972)
and Arabian Nights (1974).
EN

17 sex/fri
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CAMPO
Javier Tolentino reflete sobre o exercício da escrita
literária, radiofónica e cinematográfica. O que significa
escrever no papel, em ondas de rádio e escrever a
partir da imagem. Javier Tolentino lerá alguns capítulos
do seu último livro “Un Alfabeto para Emma Suárez”
(Editorial Extravert), mostrará as primeiras imagens de
Blues Tehran (Eddie Saeta | Quatre Films) e poderemos ouvir fragmentos de “El Séptimo Vicio” (Rádio 3,
Encontro com Victor Erice).
PT

EN Javier Tolentino reflects on literary, radiophonic and
cinematic writing. What does it mean to write on paper,
in radio waves and from images? Javier Tolentino will
be reading some chapters from his latest book “Un
Alfabeto para Emma Suárez” (An Alphabet for Emma

obsessão, curiosidade, mas também rotina e aborrecimento. Percebi então que este Campo tinha para mim
tanto de real como de imaginário. A minha experiência
ali apontava sempre para a transcendência do mundo
e da vida, maiores que este lugar. Isso levou-me a
procurar histórias que contivessem sinais do que
somos, de como nos vemos e como entendemos o
mundo. Estas são histórias que vão desde a mitologia
à exploração do espaço. Juntando estes elementos,
tentei agarrar a matéria e a energia que nos definem,
aproximar-me dos corpos e da respiração, pensei
no génio e na fragilidade, no que nos torna únicos e
insignificantes ao mesmo tempo. Campo é um filme em
que aponto para o efémero, o grandioso e o absurdo
que definem a nossa vida neste planeta.
À proposta do FICLO para falar do meu trabalho a
partir do Campo achei que o melhor seria propor uma
‘viagem selvagem’ pelos bastidores do filme: partilhar
histórias, episódios, as ideias que estiveram na origem
das cenas, referências de outros filmes que me serviram de inspiração, mostrar excertos e deixar que as
curiosidades que o filme suscite apontem caminho para
uma conversa intuitiva em que certamente criaremos
um novo campo.
EN In my film Campo/The Field of Mars, which I will be
showing at FICLO, I started by exploring an extreme
space, where war is simulated but life is real. I grew
closer to the men and animals that live there, and found
excitement, obsession, curiosity, but also routine and
boredom. I realised, then, that this Campo (field) was
as real to me as it was imaginary. My experience there
was a constant indication of the transcendence of the
world and life, larger than this space. This led me on
a search for stories that contained signs of what we
are, how we view ourselves and how we perceive the
world. These are stories that range from mythology to
space exploration. Gathering these elements, I tried to
grasp the matter and energy that define us, to come
close to bodies and breathing. I thought about genius
and fragility, and what makes us unique yet insignificant
at the same time. Campo is a film in which I note the
ephemeral, the grandiose and the absurd that define
our life on this planet.
Invited by FICLO to speak about my work in Campo,
I thought the best idea would be to propose an “unscripted journey” behind the scenes of the film: to share
stories, anecdotes, the ideas that gave rise to scenes,
references to other films that inspired me, to show
excerpts and allow for the curiosity raised by the film to
lead the way to an intuitive conversation during which
we will surely create a new field.

19 dom/sun
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THERE WAS A LITTLE SHIP
Marion Hänsel

N
CA

Tiago Hespanha e Luísa Homem

O

C

L
EL

ED

PT Marion Hänsel começou a sentir-se frequentemente
febril, e a cada noite a sua temperatura ia aumentando.
Depois de uma visita ao médico e alguns exames,
descobriram que ela tinha um micróbio (de seu nome
estreptococo) que lhe causou uma infecção. De
repente teve de ser submetida a uma operação ao
coração. A recuperação exigiu que permanecesse dois
meses no hospital.
E foi durante a convalescência que Hänsel concebeu
e realizou o seu filme There was a Little Ship que
apresentamos no Festival em estreia nacional.
Como conceber um filme autobiográfico, de memórias
de uma vida inteira (e que vida!), num exercício fílmico
profundamente poético?

N
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PT No filme Campo, que apresento no FICLO, parti
da exploração de um lugar extremo, onde a guerra é
simulada, mas a vida é real. Aproximei-me dos homens
e dos animais que ali habitam e encontrei excitação,
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Marion Hänsel started to feel frequently feverish,
and her temperature rose every night. After a visit to
the doctor, and following several tests, it was discovered she had a microbe (called streptococcus) which
caused an infection. She had to undergo emergency
heart surgery. The recovery process required a twomonth long hospital stay..
And so it was during her recovery that Hänsel developed and directed the film There Was a Little Ship,
which we present at the festival as a national premiere.
How to develop an autobiographical film, comprising
a lifetime’s worth of memories (and what a life!) into a
profoundly poetic filmic exercise?
EN

AS ORIGENS DO “GÓTICO TROPICAL”.
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PT Histórias de vampiros, de zombis, de incesto, de
canibalismo social e de antropofagia entre as classes
sociais na paisagem do esclavagismo antigo e do colonialismo moderno próprios da América latina: assim
poderíamos definir o “gótico tropical”, tal como nasceu
na Colômbia. Essa estética fílmica e literária importa,
no clima tropical, o gótico nascido nos castelos da
Transilvânia e nas mansões vitorianas, da Roménia e da
Inglaterra. A conferência convida a mergulhar no gótico
tropical a partir das obras do escritor e cineclubista
Andrés Caicedo (Viva la Música!) e dos seus amigos
cineastas Luis Ospina (Pura Sangre) e Carlos Mayolo
(Carne de Tu Carne, La Mansión de Araucaima). Contaremos a história movimentada do colectivo do qual
nasceu o cinema dito de Caliwood a partir das obras
elaboradas também colectivamente (Angelita e Miguel
Angel, Agarrando Pueblo) e seguindo a inspiração do
último filme de Luis Ospina (Todo Comenzó Por el Fin)
sobre a comunidade livre dos anos 1960 que fomentou,
efervescente, essa estética nova: a Ciudad Solar.
EN Stories of vampires, zombies, incest, social
cannibalism and anthropophagy between social
classes, against a backdrop of ancient slavery and the
modern colonialism typical of Latin America; this is
how we might define “tropical gothic” as it emerged in
Colombia. This literary and cinematic aesthetic imports
to the tropical climate the gothic that was born in the
Transylvanian castles of Romania and in British Victorian mansions. This conference invites you to delve into
the tropical gothic of works by the writer and cinephile
Andrés Caicedo (Viva la Música!) and his filmmaker
friends Luis Ospina (Pure Blood) and Carlos Mayolo
(Bloody Flesh, The Manor of Araucaima). We will tell
the eventful story of the collective that created the socalled Caliwood cinema through works that were also
made collaboratively (Angelita and Miguel Angel, The
Vampires of Poverty) and follow the inspiration of Luis
Ospina’s last film (It All Started at the End) about the
free 1960’s community that effervescently stimulated
this new aesthetic: Ciudad Solar.
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evento conta com declamações sobre a obra de Torga.

Wine tasting with winemaker Álvaro Roseira from
Quinta do Infantado. A wine made by his father José
Roseira as a tribute to Miguel Torga. The event will
include readings from the works of Torga.
EN

CONCERTO
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PT Apresentação do livro “Ingenuidade inocência
N
A

ignorância” de Raquel Lima. Spoken word com
acompanhamento musical de Yaw Tembe e Shaolines
del Amor.
Como convidado especial, contamos com a improvisação poética do “repentista” cubano Alexis Díaz
Pimienta (La Habana, Cuba) escritor, repentista,
investigador, docente e autor de 28 livros publicados
em Cuba e Espanha.

EN Raquel Lima will present the book “Ingenuity innocence ignorance”. Spoken word with musical accompaniment by Yaw Tembe and Shaolines del Amor.
As a special guest we can count on the poetic
improvisation of the Cuban “repentista” Alexis Díaz
Pimienta (La Habana, Cuba) who is a writer, repentista,
researcher and teacher, with 28 books published in
Cuba and Spain.

Conversas
Talks

Apresentação
Livro
Book
presentation

SE NUMA NOITE DE INVERNO UM
VIAJANTE – DA INTERACTIVIDADE
LITERÁRIA À INTERACTIVIDADE FÍLMICA.

UN ALFABETO PARA EMMA SUAREZ

Marc Berdet, Massimo Canevacci,
Ana Soares.
Moderação / Moderator: Mirian Tavares

O Romantismo recupera o conceito de Gótico na
literatura, e nas artes em geral, através das chamadas
novelas negras (sobretudo de origem inglesa) que
criaram os monstros que ainda hoje povoam o nosso
imaginário. O Neogótico é um movimento de resistência à tentativa de academização/normatização da arte
que tenta impor o modelo clássico greco-romano ao
resto do mundo. Ao deixar aflorar os monstros que
habitam em cada um de nós, ao mesmo tempo que nos
confronta com o desconhecido – onde sempre habitam
monstros –, o Neogótico contamina a arte canónica e
faz com que se revele o conceito de sublime.
Nesta mesa, juntamos o antropólogo italiano Massimo
Canevacci, cuja investigação se tem desenvolvido
sobretudo no Brasil (entre a cidade e a selva, entre
os seres urbanos) o professor da Universidade de
Brasília, Marc Berdet, que escreveu sobre o “gótico
tropical,” termo utilizado por realizadores colombianos,
e Ana Isabel Soares, professora da Universidade do
Algarve, que trabalha a Literatura Inglesa: os três
falarão sobre os monstros que migram da ficção para a
realidade e da realidade para a ficção, num movimento
contínuo de resistência e de reacção.
PT

Romanticism brought back the concept of the
Gothic to literature, and to art in general, through
novels (mostly of English origin) which created the monsters that still live in our collective subconscious today.
The Neo gothic is a movement of resistance against
attempts to reduce art to the normative and academic,
by trying to impose the classic Greco-Roman model
on the rest of the world. By allowing the monsters that
exist in us all to flower, at the same time as it confronts
us with the unknown – where monsters always lurk
– the Neo gothic contaminates the artistic canon and
reveals the concept of the sublime.
Together at this round table we will have the Italian anthropologist Massimo Canevacci, whose research has
taken place mostly in Brazil – between the city and the
jungle, among urban beings – as well as Marc Berdet,
professor at the University of Brasília, who has written
about the “tropical gothic”, a term used by Colombian
directors, and Ana Isabel Soares, professor at the
University of Algarve, who works in English Literature:
the three will talk about the monsters that migrate from
fiction to reality and from reality to fiction, in a constant
movement of resistance and reaction.
EN

IF ON A WINTER NIGHT A TRAVELLER
– FROM LITERARY INTERACTIVITY TO
FILMIC INTERACTIVITY
Bruno Mendes da Silva
PT O fascínio pela questão do tempo e das suas
possíveis relações com o cinema e com a literatura
são o fio condutor desta talk. Os processos psicossomáticos podem proporcionar-nos diferentes
sensações e, consequentemente, diferentes percepções relativas à passagem do tempo, ganhando,
no suporte cinematográfico, um potencial de experimentação eminente. Este fenómeno pode incentivar
a passagem do espectador de um plano extradiagético para um plano intradiagético, conferindo-lhe
um papel activo na construção da narrativa. No
entanto, este potencial não é exclusivo do cinema
e já tinha sido trabalhado na literatura, por autores
como Jorge Luís Borges e Italo Calvino.
EN Fascination with the question of time and its
possible relation to cinema and literature is the
guiding thread of this talk. Psychosomatic processes
can provide us with different sensations and, consequently, different perceptions regarding the passage
of time, gaining, through cinematographic support,
potential for experimentation. This phenomenon can
encourage the spectator to move from an extradiagetic plane to an intradiagetic plane, giving him/
her an active role in the construction of the narrative.
However, this potential is not exclusive to cinema
and has already been utilised in literature, by authors
such as Jorge Luís Borges and Italo Calvino.
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ROTA DO PETISCOS
APPETISER ROUTE
PT Ao longo do Festival, será possível participar
numa rota de petiscos inspirados na programação
do Festival. Vamos contar com vários locais que
proporcionam, entre filmes, deliciosos petiscos.
EN Throughout the festival it will be possible to participate in an appetiser route inspired by the festival
program. Several places along the way will provide
delicious appetisers between one film and the next.

Javier Tolentino,
PT Com a presença do autor e apresentação
a cargo de Abraham Lopez.
EN With the presence of the author
and presentation by Abraham Lopez.

17 sex/fri
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O CINEMA DA POESIA
THE CINEMA OF POETRY
Rosa Maria Martelo
PT O que pode haver de comum entre duas artes
aparentemente tão diferentes como a poesia e o cinema?
No início do século XX, alguns poetas e cineastas
defenderam ser muitíssimo o que as aproximava.
Pense-se em Guillaume Apollinaire e Jean Epstein,
por exemplo. Embora em sentidos diferentes, poesia e
cinema trabalham com imagens. E podem partilhar ideias
de montagem, a capacidade de expor a “fotogenia” e
o movimento do mundo. Ou a de exprimirem através da
imagem a nossa experiência do tempo. Talvez tudo tenha
começado com Rimbaud, que entendia a poesia como
visão alucinada, possibilidade filmofânica, uma espécie
de visão descentrada e livre. “O cinema extrai da pintura
a acção latente de deslocação, de percurso. Tome-se um
poema: não há diferença”, escreverá Herberto Helder na
década de 70. Há, naturalmente, diferenças, e muitas,
desde logo porque não há um cinema, tal como não há
uma poesia. Mas as afinidades existem, e podemos falar
delas.
EN What can two so apparently different art forms such
as poetry and cinema have in common? In the early 20th
century, some poets and directors claimed there was
a lot that they had in common. Consider, for example,
Guillaume Apollinaire and Jean Epstein. Poetry and
cinema both work with images, albeit in different ways.
And they can share ideas of editing, or the capacity to
expose the “photogenic” and the movement of the world.
Or of expressing our experience of time through images.
Perhaps it all started with Rimbaud, who saw poetry as
a hallucinatory vision, a filmofanic possibility, some sort
of decentralized free vision. ‘Cinema draws from painting
the latent action of movement, of a route. Take a poem:
there is no difference”, Herberto Helder was to write in
the 70’s. Of course there are many differences, because
to start with there isn’t just one cinema, much as there
isn’t just one poetry. But the affinities are there, and we
can discuss them.

20 seg/mon

R14

16h

31

32
BILHETES E INFORMAÇÕES
ÚTEIS / TICKETS & USEFUL
INFORMATION
VENDA DE BILHETES
TICKET SALES
Auditório Municipal de Olhão
Algarcine
Ticketline.sapo.pt/
[República 14]
Mediante reserva.
Mais info: site|facebook
BILHETES / TICKETS
Bilhete normal / Normal Ticket: 4€
Bilhete c/ desconto /
Concessionary ticket: 3€
R14 [República 14]: Contribuição /
Contribution 1€
VOUCHERS
5 bilhetes: 16€ / 5 tickets
10 bilhetes: 32€ / 10 tickets
15 bilhetes: 48€ / 15 tickets
DESCONTOS APLICÁVEIS
CONCESSIONARY GROUPS
• Desempregados (mediante
a apresentação do cartão do
IEFP) / Unemployed (IEFP card
holders)
• Jovens até 30 anos / Under 30
• Maiores de 65 anos / Over 65
• Sócios dos Cineclubes nacionais
e internacionais (mediante a
apresentação do Cartão de Sócio) /
Cineclube national and international

members (on production of a valid
membership card)
• Sócios da Re-Criativa
República 14 (mediante
a apresentação do Cartão
de Sócio) / Re-Criativa República 14
members (on production of a valid
membership card)
• Sócios do Progresso
Olhanense (mediante
a apresentação do Cartão
de Sócio) / Progresso
Olhanense members
(on production of a valid
membership card)
• Funcionários da Câmara
Municipal de Olhão, funcionários
CP – Comboios de Portugal /
Employees of Olhão City Council
and employees of CP –
Portuguese Railways
SALAS DE PROJECÇÃO
VENUES
• Auditório Municipal de Olhão
R. Diogo de Mendonça
Corte Real 1
• Associação Cultural Re-Criativa
República 14
Av. da República 14, Olhão
• Algarcine Olhão
R. José Fernandes dos Santos 3,
Quelfes
• Convento do Carmo
Largo do Carmo, Tavira

EQUIPA / TEAM
ORGANIZAÇÃO
ORGANIZATION
Cineclube de Tavira
DIRECÇÃO ARTÍSTICA
& PROGRAMAÇÃO
ARTISTIC DIRECTION
AND PROGAMMING
Candela Varas &
Débora Pinho Mateus
PRODUÇÃO / PRODUCTION
José Avelino
GESTÃO DE CÓPIAS
COPY MANAGEMENT
Adriano Smaldone
LEGENDAGEM DOS FILMES
SUBTITLING
Cláudia Brito, Diogo Grácio, Lara
Kahrel, Margarida Silva Dias,
Sara David Lopes (coordenação)
| Adriano Smaldone
COMUNICAÇÃO
COMMUNICATION
Sara Cunha, Diana Reis
ACTUALIZAÇÃO SITE Sara Orsi
TRADUÇÃO / TRANSLATION
Daniel Reifferscheid, Miguel
Figueiredo, Melinda Eltenton,
Sara David Lopes

SPONSORING
Catarina Homem de Sá
Maré Martinez
FILMAGENS & SPOT FESTIVAL
FILMING & SPOT FESTIVAL
Luísa Homem
ENTREVISTAS / INTERVIEWS
Miguel Dinis de Oliveira
DESIGN GRÁFICO
GRAPHIC DESIGN
Barbara Says…
islands CC by
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