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f fCapa

- R E S TA U R A D O R E S

Acabou o ano escolar, chegaram as férias e também chega ao fim a primeira temporada dos nossos “Sábados em
Família”. Regressamos em setembro, a partir de dia 2, com mais filmes e ateliers.
A primeira sessão programada para este mês, dia 3, é mais uma adaptação ao cinema do clássico da literatura do
século XIX de Carlo Collodi Le Avventure di Pinocchio – Storia di un Burattino. O filme, AS AVENTURAS DE PINÓQUIO,
realizado por Luigi Comencini no início dos anos setenta, consegue dar um novo significado ao romance suavizando o
lado moralista e evidenciando o conflito entre liberdade e autoridade. A não perder. No dia 17, fazendo a ponte com o
Ciclo “O Ano de 1967 – Terras em Transe”, escolhemos o filme de animação mais famoso de 67, O MENINO DA SELVA,
o último produzido por Walt Disney que morreu antes da estreia mundial da obra. Filme belíssimo sobre um menino
que é educado e amado por animais selvagens. Despedimo-nos para ir a banhos, dia 24, com a obra-prima de Charles
Chaplin, TEMPOS MODERNOS, de 1936 que nos revela de forma brutal, que é possível rir de coisas muito sérias: da
prisão, das manifestações de protesto e do trabalho desumano da industrialização.
O Atelier Família, dia 24, tem como tema “A CÂMARA ESCURA – VER O MUNDO DE PERNAS PARA O AR”, e é dedicado
a participantes dos 9 aos 14 anos. O atelier requer marcação prévia até ao dia 20 de junho para cinemateca.junior@
cinemateca.pt e está sujeito a confirmação, só se realizando com um mínimo de 10 participantes.
Até dia 14 de julho, data em que o Salão Foz encerra para férias, continuamos com o programa especial Verão para os
ATL. Consulte as diversas atividades propostas em www.cinemateca.pt. De segunda a sexta-feira tem sessões de cinema,
ateliers, visitas guiadas à exposição permanente de pré-cinema para escolas. Venha ao cinema e não deixe de visitar a
nossa exposição permanente: veja, toque e brinque com as surpreendentes máquinas expostas.

f fSalão Foz | Sábado, dia 3 às 15:00
LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
As Aventuras de Pinóquio
de Luigi Comencini
com Andrea Balestri, Nino Manfredi, Gina Lollobrigida
Italia, 1972 – 135 min / legendado em português | M/6

Uma belíssima adaptação para o cinema do clássico de Collodi,
com personagens reais, de que foi feita, em simultâneo, uma
série televisiva de seis episódios. Apesar de ser bastante fiel à
intriga do livro, ideologicamente é o seu oposto. Comencini
fez com o seu filme um ato de revolta contra toda a educação
que quer “controlar” o indíviduo. “Uma bela história de
aprendizagens, no plural. O filme diz muitas coisas sobre a
nossa infância, o nosso comportamento de adultos e a relação
que temos com os nossos filhos, mas não tolhe a função
maravilhosa do conto” (Positif).

f fSalão Foz | Sábado, dia 17 às 15:00
THE JUNGLE BOOK
O Livro da Selva
de Wolfgang Reitherman
Estados Unidos, 1967 – 76 min / dobrado em português do Brasil | M/4

O último grande filme de animação controlado pelo lendário
Walt Disney. É a adaptação de um livro muito popular entre
os adolescentes (e não só), escrito em finais do século XIX
por Rudyard Kipling. A história é a de um menino adotado
por lobos na floresta indiana e as suas aventuras a caminho
da aldeia dos humanos, ao lado do urso Baloo e da pantera
Baghera, alvo de caça pelo perigoso tigre Shere Khan.

f fSalão Foz | Sábado, dia 24 às 11:00
ATELIER FAMÍLIA

A CÂMARA ESCURA – VER O MUNDO DE PERNAS
PARA O AR
dos 9 aos 14 anos | Duração: 2 horas

Uma câmara escura é um lugar mágico onde podemos ver o
que nos rodeia projetado de pernas para o ar. Pode ser tão
grande como um quarto escuro ou tão pequena como uma
caixa de fósforos. A câmara escura foi descoberta há muitos
séculos, e sem ela não teria sido possível inventar a fotografia
e, depois, o cinema. Vem aprender a fazer uma com materiais
que podes encontrar lá por casa.

f fSalão Foz | Sábado, dia 24 às 15:00
MODERN TIMES
Tempos Modernos
de Charles Chaplin
com Charles Chaplin, Paulette Goddard
Estados Unidos, 1936 – 89 min / legendado em português | M/6

Charlot desafia os tempos modernos, fazendo da indústria
mecânica e dos conflitos laborais o alvo da sua sátira. Charlot
apanha uma bandeira vermelha e é preso como agitador;
domina uma revolta na cadeia e é louvado pelo poder. No
fundo, uma irresistível crítica à desumanização e a luta,
sempre atual, da busca do amor. O último filme mudo de
Charlot (ou melhor, quase mudo) e da sua personagem de
vagabundo.

BONNIE AND CLYDE de Arthur Penn
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Rua Barata Salgueiro, 39 ‑ 1269‑059 Lisboa, Portugal
Tel. 213 596 200 | Fax 213 523 189
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Programa sujeito a alterações

Preço dos bilhetes: 3,20 Euros
Estudantes/Cartão jovem, Reformados e Pensionistas ‑ > 65 anos ‑ 2,15 euros
Amigos da Cinemateca/Estudantes de Cinema ‑ 1,35 euros
Amigos da Cinemateca / marcação de bilhetes: tel. 213 596 262
MODERN TIMES

Horário da bilheteira:

Segunda‑feira/Sábado, 14:30 ‑ 15:30 e 18:00 ‑ 22:00
(Cinema na Esplanada até 22h30)
Venda online em cinemateca.bol.pt | Não há lugares marcados
Informação diária sobre a programação: tel. 213 596 266
Classificação Geral dos Espetáculos: IGAC

Biblioteca

Segunda‑feira/Sexta‑feira, 12:30 ‑ 19:30

Sala 6 X 2, Sala dos Carvalhos e Sala dos Cupidos
Segunda‑feira/Sexta‑feira,14:00 ‑ 19:30 ‑ entrada gratuita

Livraria LINHA DE SOMBRA
Segunda‑feira/Sexta‑feira, 13:00 ‑ 22:00, Sábado, 14:30 ‑ 22:00
Espaço 39 Degraus: Restaurante‑Bar, Segunda‑feira/Sábado, 12:30 ‑ 01:00

Transportes:
Metro: Marquês de Pombal, Avenida | bus: 736, 744, 709, 711, 732, 745

Cinemateca Júnior | Salão Foz, Restauradores

Horário da bilheteira (11:00 ‑15:00) | Venda online em cinemateca.bol.pt
Adultos ‑ 3,20 euros; Júnior (até 16 anos) ‑ 1,10 euros
Ateliers Família: Adultos ‑ 6,00 euros; Júnior (até 16 anos) ‑ 2,65 euros

Transportes:

Metro: Restauradores | bus: 736, 709, 711, 732, 745, 759
Salão Foz, Praça dos Restauradores 1250‑187 lisboa
tel. 213 462 157 / 213 476 129 - cinemateca.junior@cinemateca.pt

EXPOSIÇÃO

OS ANOS DE CINE-REVISTA (1917-1924)
Assinalando os 100 anos daquela que durante muito tempo foi considerada a primeira publicação portuguesa
especializada em cinema (a primeira, de facto, com o mesmo título e de curta duração, foi publicada em 1912, no
Porto), a Cinemateca apresenta uma exposição dedicada a CINE-REVISTA cujo primeiro número se publicou em 15 de
março de 1917 (embora nesse primeiro número conste, por gralha, o ano de 1916).
Com redacção no cinema lisboeta Chiado Terrasse e de periodicidade mensal, a revista propunha-se “ser o órgão
de quantos trabalham em volta dos prodígios alcançados pela fotografia animada, e de quantos a esta, porventura
dediquem o seu aprêço de amadores”.
Partindo dos artigos e das diversas temáticas abordadas pela revista, um retrato da produção e exibição cinematográfica
nos anos (1917-1924) em que a revista foi publicada, através da exposição de documentos bibliográficos e iconográficos
conservados na Cinemateca.

f fSala dos Carvalhos, Sala 6x2, até 9 de junho | 2ª a 6ª feira, das 14h00 às 19h30
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O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

BELLE DE JOUR

LE DÉPART

LOIN DU VIETNAM

No ano passado dedicámos um Ciclo à “viagem fantástica” ocorrida
no ano cinematográfico de 1966, carregando a nota de um tempo de
transição e de mudanças externas e internas ao cinema (turbulência
político‑social, “momentum” na cultura pop, estertor do contexto de
produção “clássico”, efervescência do “moderno”…). Em 1967, nem
o mundo estava mais calmo (novos picos na guerra do Vietname)
nem o cinema em transformação mais lenta. Olhando para os filmes
estreados em 1967, não se pode senão reforçar a ideia de uma fronteira que está a ser transposta (ou que já foi transposta), ao mesmo
tempo que se depara com novas clivagens que suscitarão porventura
outras hipóteses de leitura. A par de mais alguns últimos sinais de um
universo que vai desaparecer (esta é agora a data do último Chaplin –
A CONDESSA DE HONG KONG –, e do penúltimo Hawks – EL DORADO,
que exibimos no Ciclo anterior mas na verdade se veio a estrear já no
ano seguinte), o ano de 1967 está, tanto ou mais que o precedente,
recheado de grandes títulos vindos de uma nova galáxia, mostrando
à saciedade a que ponto o cinema todo se está a mover vertiginosamente. Por outro lado, dentro da avalanche do novo, irrompem de
facto obras que evidenciam uma descontinuidade ainda maior e cuja
diferença dificilmente poderá ser lida apenas como um outro grau das
novidades anteriores. O que há de comum entre, por exemplo, WEEK-END de Godard (o último dos três filmes que ele estreia neste ano),
TERRA EM TRANSE de Glauber Rocha e os primeiros títulos de Robert
Kramer (neste caso em embrião de algo que não cessa de clarificar‑se
a seguir) começa por ser precisamente a distância que os separa mesmo em relação às obras que os “prepararam”. Mais do que epítomes
dos “cinemas novos” lançados na primeira metade da década, mais do
que testemunhos da “negação das convenções narrativas clássicas”, o
que eles parecem incorporar é uma vontade de disrupção narrativa
“tout court”, ou uma vontade de construir uma ordem narrativa radicalmente diferente que dissolve o próprio caminho anterior. Face às brechas que estão a ser abertas por estas e outras
obras, bem nos poderemos então interrogar se, entre os dois lados da fronteira anterior (o que chamámos “clássico” e
o que chamámos “pós‑clássico”, entendendo por este a mudança operada nos anos precedentes) não terá até havido
afinal uma proximidade maior do que longamente se pensou, a um nível que pode sugerir toda uma outra cartografia
temporal do cinema da época. Foi portanto também pensando nisto – um possível cinema em transe no contexto de
uma explosão imensa –, foi pensando naquilo que é, mais uma vez, a fecundidade e a diversidade da produção revelada
num único ano, que optámos por prolongar o Ciclo anterior com uma viagem pelas estreias de 1967. A seleção procura
exemplificar todas estas vertentes – fim de carreiras clássicas, títulos decisivos da década, diferentes expressões da
rutura e de um sentimento de rutura –, basicamente com obras lançadas já no decurso do ano. Entre a lista de que
partimos, para além de alguns que nos foi impossível obter, ficaram também de fora, neste caso por opção, filmes que
foram aqui exibidos muito recentemente (caso de LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT de Demy, mostrado em 2016, e do
“opus um” de Frederick Wiseman, TITICUT FOLLIES, projetado em fevereiro deste ano), e filmes que deverão integrar
outros Ciclos a realizar muito em breve (como PLAYTIME, de Tati). Quanto a uma das obras icónicas de 1967 – o BONNIE
AND CLYDE de Penn –, será exibido em sobreposição com o Ciclo apresentado em paralelo este mês (“The Heartbreak
Kids: Warren Beatty & Elaine May”) marcando o diálogo intencional entre as duas mostras. Antes da revisitação da data
mítica de 1968 (cujas raízes todas estão já aqui), eis então, meio século depois, um pouco da explosão de 67.

f fSala M. Félix Ribeiro | Quinta-feira, dia 1 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Sexta-feira, dia 2 às 18:30

f fSala M. Félix Ribeiro | Segunda-feira, dia 5 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Terça-feira, dia 6 às 22:00

A COUNTESS FROM HONG KONG

POINT BLANK

A Condessa de Hong Kong
de Charles Chaplin

À Queima Roupa
de John Boorman

com Marlon Brando, Sophia Loren,
Sydney Chaplin, Tippi Hedren

com Lee Marvin, Angie Dickinson, Keenan Wynn

Reino Unido, 1967 – 120 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Um dos melhores filmes policiais da década de sessenta e,
talvez, o melhor filme de John Boorman. Lee Marvin interpreta
uma personagem criada por Richard Stark/Donald Westlake,
um gangster com um código pessoal que, após ser traído
pelo cúmplice num assalto, e dado como morto, regressa para
um ajuste de contas com a organização. Um filme feito sob a
influência do cinema europeu (os jogos de espaço e tempo
de Alain Resnais) e que lança uma personagem perdida num
mundo que não compreende, espelhando o sentimento de uma
sociedade americana que parecia perder, nesse momento, o
controlo dos seus acontecimentos. A apresentar em cópia digital.

A última obra de mestre Chaplin, para além de exemplo
do fim de uma era de ouro no cinema, é também a mais
incompreendida da sua carreira. É ainda, como A KING IN
NEW YORK, uma sátira à política americana, mas sem a
agressividade desta, sendo mais amena e distanciada. Marlon
Brando é um político americano que na viagem de regresso
ao seu país encontra, no seu camarote do transatlântico, uma
clandestina condessa russa (Sophia Loren) que procura chegar
aos EUA. Surge o romance, mas a esposa está à espera no cais.

f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 2 às 21:30
REFLECTIONS IN A GOLDEN EYE
Reflexos num Olho Dourado
de John Huston
com Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Julie Harris, Brian Keith
Estados Unidos, 1967 – 108 min / leg. eletronicamente em português | M/16

CSILLAGOSOK, KATONÁK

REFLECTIONS IN A GOLDEN EYE adapta o romance de
Carson McCullers sobre um oficial do exército americano
que descobre tardia e tragicamente a sua homossexualidade.
Huston opõe com habilidade o estilo exagerado de Brando,
mais Actors Studio do que nunca, à placidez de Liz Taylor.
O filme é particularmente trabalhado a nível cromático,
revelando a sensibilidade pictórica de Huston, num dos seus
melhores trabalhos e na entrada daquela que foi a última fase
da sua carreira.

Estados Unidos, 1967 – 92 min / leg. eletronicamente em português | M/12

f fSala M. Félix Ribeiro | Terça-feira, dia 6 às 21:30
BELLE DE JOUR
A Bela de Dia
de Luis Buñuel
com Catherine Deneuve, Jean Sorel,
Michel Piccoli, Pierre Clémenti
França, 1967 – 100 min / legendado em português | M/16

Adaptação por Jean‑Claude Carrière do romance de Joseph
Kessel, BELLE DE JOUR é um filme percorrido por referências
sadomasoquistas, seguindo a história de uma mulher da
sociedade que se prostitui de dia para materializar fantasias
noturnas em muito singulares encontros com as perversões
dos seus clientes. Um dos papéis mais famosos de Catherine
Deneuve e uma das obras‑primas de Buñuel.
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e inicialmente um projeto em que poucos apostavam, veio a
tornar‑se num tremendo sucesso popular e num dos mais
brilhantes exemplos da contracultura norte‑americana a tomar
conta de uma indústria envelhecida. Atores novos e carismáticos
(Beatty, Faye Dunaway, Gene Hackman, Gene Wilder), uma
montagem por vezes frenética, e um final cuja violência falava
por toda a raiva sentida num país em guerra consigo mesmo.
A apresentar em cópia digital. Também programado em “The
Heartbreak Kids: Warren Beatty & Elaine May”.

f fSala M. Félix Ribeiro | Segunda-feira, dia 19 às 21:30
MOUCHETTE
Amor e Morte
de Robert Bresson
com Nadine Nortier, Jean‑Claude Guilbert, Marie Cardinal
França, 1967 – 78 min / legendado em português | M/12

Depois de JOURNAL D’UN CURÉ DE CAMPAGNE, MOUCHETTE
marca um novo encontro entre Robert Bresson e Georges
Bernanos: Nouvelle Histoire de Mouchette é o ponto de
partida do argumento à volta da personagem de Mouchette.
“A Mouchette de Bresson é muito mais dele do que de
Bernanos e apresenta óbvios parentescos com a Marie de AU
HASARD, BALTHAZAR… (para não falar do burro) e até com
a futura ‘femme douce’” (João Bénard da Costa). Um filme
desesperado e belíssimo.
TERRA EM TRANSE

f fSala M. Félix Ribeiro | Quarta-feira, dia 7 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Sexta-feira, dia 9 às 18:30
ACCIDENT
Acidente
de Joseph Losey
com Dirk Bogarde, Stanley Baker, Jacqueline Sassard
Reino Unido, 1967 – 105 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Segunda colaboração entre Joseph Losey e o dramaturgo
Harold Pinter, depois de THE SERVANT, também com Dirk
Bogarde no elenco. Uma história trágica, como todas as
histórias quotidianas e aparentemente inofensivas de Pinter,
feita de relações assumidas e secretas entre três protagonistas
cujas vidas ficam marcadas, para sempre, por um acidente. Um
dos melhores trabalhos de Joseph Losey.

f fSala M. Félix Ribeiro | Quinta-feira, dia 8 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Segunda-feira, dia 12 às 18:30
THE GRADUATE
A Primeira Noite
de Mike Nichols
com Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross
Estados Unidos, 1967 – 106 min / leg. eletronicamente em português | M/12

Segundo filme de Mike Nichols (e o seu mais recordado) e a obra
que lançou Dustin Hoffman. THE GRADUATE, uma história de
“coming of age” da geração de “baby boomers”, tornou‑se num
dos filmes mais populares de todos os tempos, assim como um dos
tiros de partida, com BONNIE AND CLYDE, da Nova Hollywood,
e de uma nova estética nos estúdios norte‑americanos. Dustin
Hoffman faz o papel de um jovem adulto recém‑licenciado que,
ao passar os dias em casa dos seus pais (por não saber o que fazer
à vida), acaba envolvido com uma jovem rapariga (Katharine
Ross) e, simultaneamente, com a sua mãe (Anne Bancroft, no
papel da famosíssima Mrs. Robinson). Banda sonora de Simon &
Garfunkel. Primeira exibição na Cinemateca.

f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 9 às 19:00
LE DÉPART
de Jerzy Skolimowski
com Jean‑Pierre Léaud, Jacqueline Bir, Paul Roland

geração que formou a Nova Hollywood, filmou Peter Fonda
(um dos seus rostos) numa trip de LSD em THE TRIP, um
dos filmes mais significativos da contracultura e das novas
experiências sociais e políticas em que o mundo mergulhava
(o psicadélico filme de Corman viria mesmo a ser um dos mais
lucrativos da sua carreira). A abrir a sessão, Martin Scorsese, um
dos seus discípulos, alude à tragédia da Guerra do Vietname
e ao suicídio coletivo de um país em THE BIG SHAVE, um dos
seus mais poderosos filmes.

f fSala M. Félix Ribeiro | Quarta-feira, dia 14 às 21:30
WEEK‑END
Fim‑de‑Semana
de Jean‑Luc Godard
com Jean Yanne, Mireille Darc, Jean‑Pierre Léaud
França, Itália, 1967 – 102 min / legendado em português | M/12

Segundo Godard, um filme “perdido no cosmos” e “encontrado
no ferro velho”. Em forma de antecipação, WEEK‑END é a
mais radical parábola sobre a civilização de hoje. Reflexo do
mal‑estar do seu tempo, o filme de Godard anunciava, um
ano antes, o Maio de 68. Um casal em férias, caos e drama ao
longo da estrada (com um fabuloso e célebre plano‑sequência
de um travelling de dez minutos) e estranhos encontros com a
história e a ficção (Saint‑Just, Alice, Lautréamont, etc.).

f fSala M. Félix Ribeiro | Terça-feira, dia 20 às 21:30
TERRA EM TRANSE
de Glauber Rocha
com Jardel Filho, Paulo Autran, José Lewgoy, Glauce Rocha
Brasil, 1967 – 105 min | M/12

“Filme admirável, negro poema, TERRA EM TRANSE mostra
como se fazem e se desfazem, no ‘terceiro mundo europeu’, as
ditaduras tropicais”, escreveu à época Marguerite Duras. Longe
do sertão e dos cangaceiros, inteiramente situada no Rio de
Janeiro, a terceira longa‑metragem de Glauber Rocha é sem
dúvida o mais “cinematográfico” dos seus filmes. O protagonista
é um jornalista que oscila entre um potencial tirano de esquerda
e um potencial tirano de direita. Começando pela agonia do
protagonista, o filme desenrola‑se num longo flashback, numa
montagem fragmentada, mas absolutamente coerente.

f fSala M. Félix Ribeiro | Quarta-feira, dia 21 às 21:30
HORÍ, MÁ PANENKO
O Baile dos Bombeiros
de Milos Forman
com Jan Vostrcil, Josef Sebánek, Josef Valnoha
Checoslováquia, Itália, 1967 – 71 min / legendado eletronicamente em
português | M/12

Bonnie e Clyde
de Arthur Penn

Feito imediatamente antes de trocar a Checoslováquia pelos
EUA, HORÍ, MÁ PANENKO foi o primeiro filme a cores de Milos
Forman. Nomeado para o Óscar de melhor filme estrangeiro,
trata‑se de uma corrosiva crítica ao sistema político do seu
país e a razão pela qual o cineasta o viria a abandonar.
“Uma metáfora de todo o corrupto e incompetente sistema
soviético”, foi como Forman o classificou já em solo americano.
A apresentar em cópia digital.

com Warren Beatty, Faye Dunaway, Michael J. Pollard,
Gene Hackman, Estelle Parsons, Gene Wilder

f fSala M. Félix Ribeiro | Quinta-feira, dia 22 às 21:30

Estados Unidos, 1967 – 111 min / leg. eletronicamente em português | M/16

LOIN DU VIETNAM

f fSala M. Félix Ribeiro | Sábado, dia 17 às 21:30
f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 30 às 15:30
BONNIE AND CLYDE

Há um antes e depois, em Hollywood, com BONNIE AND CLYDE.
O projeto andou a circular entre François Truffaut e Jean‑Luc
Godard (sinal da ligação da Nova Hollywood à Nova Vaga
francesa) até cair nas mãos de Warren Beatty, que avançou,
como ator e produtor, para a sua concretização (nunca
deixando de cumprir esse papel até ao fim da carreira). O filme,
um olhar renovado sobre a história do mítico casal de bandidos,

Longe do Vietname
de Joris Ivens, William Klein, Claude Lelouch,
Jean‑Luc Godard, Chris Marker, Alain Resnais
com Anne Bellec, Karen Blanguernon, Bernard Fresson
França, 1967 – 120 min / legendado eletronicamente em português | M/12

A Guerra do Vietname torna‑se o principal ponto de conflito

Bélgica, 1967 – 93 min / Leg. em inglês e eletronicamente em português | M/12

Jean‑Pierre Léaud é o rosto da nova vaga e o mundo procura
espelhar os seus sentimentos no seu rosto de cinema mudo
e num corpo inquieto que parece feito para percorrer
travellings. Jerzy Skolimowski, nome maior da Nova Vaga
polaca e europeia, faz a sua primeira produção fora do seu
país natal (e deste lado do Muro de Berlim) numa comédia
divertida, sobre a nova sociedade consumista, com um jovem
casal que busca um carro desportivo para poder participar
numa corrida de automóveis.

f fSala M. Félix Ribeiro | Segunda-feira, dia 12 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Quarta-feira, dia 14 às 18:30
THE BIG SHAVE
de Martin Scorsese
com Peter Bernuth
Estados Unidos, 1967 – 6 min / legendado eletronicamente em português

THE TRIP
de Roger Corman
com Peter Fonda, Dennis Hopper, Susan Strasberg, Bruce Dern
Estados Unidos, 1967 – 82 min / legendado eletronicamente em português

duração total da projecção: 88 min | M/16
Roger Corman, mestre da série B e mentor de boa parte da
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e de protesto no mundo inteiro, um símbolo para o rumo
trágico da Guerra Fria e do lado bélico da política de contenção
(destinada a parar, desde o lado ocidental, a propagação do
comunismo). Joris Ivens, William Klein, Claude Lelouch, Jean
‑Luc Godard, Chris Marker e Alain Resnais unem‑se num dos
filmes coletivos e políticos mais poderosos da época, trazendo,
para o cinema, não apenas o protesto das ruas mas uma
reflexão política e estética sobre uma guerra que divide o
mundo em dois.

f fSala M. Félix Ribeiro | Segunda-feira, dia 26 às 21:30
PORTRAIT OF JASON
de Shirley Clarke
Estados Unidos, 1967 – 105 min / legendado eletronicamente em português
| M/12

Um dos mais vibrantes exemplos do cinéma‑vérité, PORTRAIT
OF JASON é o retrato do “hustler” e “performer” Jason Holliday
(Aaron Payne): o resultado de um encontro de 12 horas, num
quarto do Chelsea Hotel (onde Jason vivia), em Nova Iorque,
onde o próprio e a equipa de filmagem se debruçam sobre a
sua vida, a sua persona, e a construção de uma personagem
que, para além da sua imagem cinematográfica, vive como
personagem social, sexual e racial. PORTRAIT OF JASON
ficou, também, como um dos retratos mais pessoais sobre as
margens de uma certa América.

f fSala M. Félix Ribeiro | Terça-feira, dia 27 às 21:30
ASSATSU NO MORI – TAKASAKI KEIZAI DAIGAKU
TOSO NO KIROKU / Forest of Opression –
 A
Record of the Struggle at Takasaki City
University of Economics

THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY
Dois nomes destacam‑se no riquíssimo cinema norte‑americano dos anos setenta e na Nova Hollywood que veio a
substituir, com o aproximar da década, a envelhecida geração dos grandes estúdios: Warren Beatty e Elaine May.
Beatty ficou na sua história como a estrela‑galã que superava os estúdios e dominava os projetos e as vidas em que
participava, unindo política e sexo num mesmo caminho (entre a vida pessoal e filmes) para se tornar, na sua posição
de ator‑produtor‑realizador, na consciência hedonista e artística de uma geração. May, uma lenda da comédia e da
improvisação (fez das duplas cómicas mais célebres do século XX com Mike Nichols, cujos filmes também incluímos
neste ciclo), trabalhou, ao contrário de Beatty, na sombra da indústria, escondida entre pseudónimos e colaborações
com outros nomes (muitas vezes não creditada). No entanto, as suas histórias cruzam‑se nessa década, entre todas
as relações que a construíram, e viriam a cimentar uma relação de amizade e de trabalho que muito contribuiu, nos
anos setenta, para vermos nascer um “cinema adulto” hoje desaparecido, no século XXI, nessa mesma indústria. Tanto
em tons dramáticos ou cómicos, filmes de ou com Warren Beatty e Elaine May (duas mentes obsessivas, dois secretos
sentimentais, dois apaixonados pela comédia “screwball”) eram filmes em que as histórias espelhavam a turbulência
e o excesso da época, os seus desejos e as suas angústias (às vezes um pouco mais), reinventado a maneira de se
fazer filmes e das suas personagens se poderem mostrar, no grande écran, sem medo do ridículo, do falhanço, ou de
tentarem fazer política a partir da intimidade e de momentos do quotidiano. THE HEARTBREAK KIDS é um ciclo que
apresenta, assim, uma seleção das suas obras e das suas colaborações (seja como atores, argumentistas, produtores, ou
realizadores, muitas vezes a cumprir todos esses papéis num só filme, oficial ou não‑oficialmente), tanto em conjunto
como separadamente, com exceção de REDS (1981), célebre filme de Beatty (escrito com Elaine May) que será exibido
no contexto de um ciclo, ainda este ano, alusivo ao centenário da revolução soviética e à sua presença na história do
cinema. BONNIE AND CLYDE (1967), filme‑chave da Nova Hollywood e primeiro projeto, de Warren Beatty, em que este
assume o papel de produtor‑mentor, será o ponto de cruzamento com o ciclo “O Ano de 1967 – Terras em Transe”, que
irá trazer um olhar sobre as revoluções anunciadas, nesse ano, através dos seus filmes.

de Ogawa Shinsuke
Japão, 1967 – 105 min / legendado eletronicamente em português | M/12

No Japão, um realizador usa o documentário como arma
de ativismo e de testemunho das novas lutas políticas que
definem uma nova geração: Ogawa Shinsuke. ASSATSU NO
MORI é, provavelmente, o seu filme que mais impacto deixou
no Ocidente: um retrato direto das violentas e surpreendentes
lutas de uma jovem comunidade ativista, numa universidade
japonesa, cujo inovador estilo documental chamou a atenção
de uma geração inteira de futuros documentaristas. Primeira
exibição na Cinemateca.

f fSala M. Félix Ribeiro | Quinta-feira, dia 29 às 19:00
THE EDGE
A Margem
de Robert Kramer
com Howard Loeb Babeuf, Jack Rader, Jeff Weiss, Robert
Kramer, Russel Parker, Sanford Cohen, Tom Griffin
Estados Unidos, 1967 – 105 min / leg. eletronicamente em português | M/12

Um grupo de intelectuais e militantes políticos em Nova
Iorque: um deles quer assassinar o Presidente dos Estados
Unidos, mas o grupo opõe‑se a esta ideia. Uma ficção sobre
certas lutas políticas dos anos sessenta e o filme que acabaria
por projetar o nome de Robert Kramer (MILESTONES, CENAS
DA LUTA DE CLASSES EM PORTUGAL).

f fSala M. Félix Ribeiro | Quinta-feira, dia 29 às 21:30
CSILLAGOSOK, KATONÁK
Vermelhos e Brancos
de Miklós Jancsó
com József Madaras, Tibor Molnár, András Kozák,
Krystyna Mikolajewska, Nikita Mikhalkov
Hungria, URSS, 1967 – 93 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Um dos filmes mais emblemáticos de Miklós Jancsó, nome maior
do cinema húngaro e das novas vagas europeias da década
de sessenta, e que partiu de um pedido para a celebração
do 50.º aniversário da revolução soviética. Num gesto de
independência, Jancsó acabaria por pegar num acontecimento
da Guerra Civil Russa, e em soldados húngaros em cativeiro,
para fazer uma obra sobre o horror da guerra e onde o
acontecimento histórico encontra‑se despojado de heroísmo,
focando‑se apenas no drama da sua tragédia humana. Primeira
exibição na Cinemateca. A apresentar em cópia digital.

splendor in the grass

f fSala M. Félix Ribeiro | Quinta-feira, dia 1 às 19:00
LILITH
Lilith e o seu Destino
de Robert Rossen
com Warren Beatty, Jean Seberg, Peter Fonda,
Kim Hunter, Gene Hackman

f fSala M. Félix Ribeiro | Quinta-feira, dia 1 às 21:30
f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 2 às 15:30
THE HEARTBREAK KID
Casei‑me por Engano
de Elaine May
com Charles Grodin, Cybill Shepherd, Jeannie Berlin

Estados Unidos, 1964 – 114 min / leg. eletronicamente em português | M/18

Estados Unidos, 1972 – 106 min / leg. eletronicamente em português | M/12

Filme que ficou marcado, na carreira de Warren Beatty, pela
tensão com o realizador Robert Rossen, e que lhe viria a
sublinhar a necessidade de controlo sobre os seus projetos.
A última realização de Robert Rossen é, no entanto, um
tocante e comovente filme: uma adaptação de um romance
de J.R. Salamanca que tem por cenário um hospício onde um
jovem estagiário se apaixona por uma perturbante jovem
ali internada (Jean Seberg) e onde, progressivamente, vai
ele próprio deslizando para a loucura. Possivelmente o
filme definitivo sobre a passagem dessa frágil fronteira
entre a razão e a loucura, a que Rossen dá uma estranha
atmosfera poética, valorizada pela singular fotografia de
mestre Eugen Schüfftan.

Talvez o filme mais popular de Elaine May, realizado no
ano seguinte do não menos divertido A NEW LEAF, com a
participação, desta vez, de Charles Grodin no papel de homem
intragavelmente interesseiro e cínico com os seus interesses
amorosos (Jeannie Berlin, filha de Elaine May, no papel da
rapariga inocente e popularucha, Cybill Shepherd com idílica
e aristocrata paixão). Um olhar humorístico sobre a diferença
de classes, os seus papéis sociais, e a recorrente inutilidade
de um macho que apenas vive para tentar manter aparências
que não tem. THE HEARTBREAK KID, feito de embaraços e
constrangimentos de personagens demasiado trapalhonas
e cínicas, é uma comédia inovadora e influente nos padrões
cómicos contemporâneos. Primeira exibição na Cinemateca.
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que parte de um argumento de Carole Eastman (argumentista
de FIVE EASY PIECES, aqui com o pseudónimo Adrien Joyce),
e que foi largamente improvisado pelos três intervenientes
(hoje aclamado como uma das maiores influências dos irmãos
Coen). Primeira exibição na Cinemateca.

f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 16 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Segunda-feira, dia 19 às 22:00
MIKEY AND NICKY
Jogo Mortal
de Elaine May
com Peter Falk, John Cassavetes, Ned Beatty
Estados Unidos, 1976 – 88 min / leg. eletronicamente em português | M/12

THE PARALLAX VIEW

f fSala M. Félix Ribeiro | Sábado, dia 3 às 21:30
MICKEY ONE
de Arthur Penn
com Warren Beatty, Alexandra Stewart, Hurd Hatfield,
Franchot Tone, Kamatari Fujiwara
Estados Unidos, 1965 – 93 min / leg. eletronicamente em português | M/12

Um dos filmes mais complexos de Arthur Penn, de tons
dramáticos e surrealistas, e um dos mais singulares do cinema
americano dos anos sessenta (ou os primeiros traços da Nova
Hollywood). Warren Beatty é um cómico de “stand‑up”,
em fuga da máfia, que tenta reinventar‑se na indústria do
entretenimento, mergulhando num percurso de perseguições,
paranoia, e insegurança, refletindo, nessa personagem, o
ambiente social e político em que a época mergulhava. Numa
obra onde o jazz e a improvisação têm as suas influências
claras, destaca‑se, também, a presença de Béla Bartók, Stan
Getz e Eddie Sauter na banda sonora.

f fSala M. Félix Ribeiro | Terça-feira, dia 6 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Sexta-feira, dia 9 às 22:00
MCCABE & MRS. MILLER
A Noite Fez‑se para Amar
de Robert Altman
com Warren Beatty, Julie Christie
Estados Unidos, 1971 – 111 min / leg. eletronicamente em português | M/12

Uma visão “desglamourizada” do Old West, na linha do western revisionista da década de setenta, com um casal‑estrela
dessa mesma década: Warren Beatty e Julie Christie (que voltaria a filmar com Robert Altman em NASHVILLE). McCabe e
Mrs. Miller são sócios na exploração de uma taberna‑bordel
numa região mineira da Califórnia, mas o desenvolvimento
do local, devido à riqueza aurífera, atrai a atenção de grandes
corporações que querem tudo comprar, incluindo o negócio
do casal, com consequências dramáticas. Fotografia do mítico
Vilmos Zsigmond e banda sonora do não menos ilustre Leonard Cohen, num dos filmes mais celebrados dos anos setenta
americanos. A apresentar em cópia digital.

f fSala M. Félix Ribeiro | Quarta-feira, dia 7 às 21:30
A NEW LEAF
Vida Nova
de Elaine May
com Elaine May, Walter Matthau

Warren Beatty junta‑se a Alan J. Pakula, autor de KLUTE (1971)
e ALL THE PRESIDENT’S MEN (1976), para criar um retrato
vivo da paranoia política da democracia norte‑americana e,
também, um dos “thrillers” mais emblemáticos da sua história.
No papel de um jornalista que investiga o assassinato de um
senador, Beatty descobre aquilo que parece ser uma teia de
interesses, por trás de uma corporação, com uma influência
dramática no rumo dos acontecimentos políticos do país. Um
papel que espelha o ativismo político do ator e que responde
ao seu próprio envolvimento em várias campanhas eleitorais,
nos EUA, ao longo de várias décadas. Colaboração não
‑creditada com Robert Towne e fotografia de Gordon Willis.

f fSala M. Félix Ribeiro | Segunda-feira, dia 12 às 21:30
ALL FALL DOWN
O Anjo de Violência
de John Frankenheimer
com Warren Beatty, Eva Marie Saint,
Karl Malden, Angela Lansbury
Estados Unidos, 1962 – 111 min / leg. eletronicamente em português | M/12

Numa nova adaptação de uma peça de William Inge (depois
de SPLENDOR IN THE GRASS, de Elia Kazan), Warren Beatty
retoma o papel de um “rapaz bonito” em conflito com os seus
pais, numa província norte‑americana, e numa versão sedutora
e hedonista – um papel de herói‑vilão que sempre interpretou,
em várias versões e com a mesma fragilidade, ao longo de toda
a sua carreira. Terceira longa‑metragem de John Frankenheimer
(THE MANCHURIAN CANDIDATE, GRAND PRIX, RONIN).

f fSala M. Félix Ribeiro | Quarta-feira, dia 14 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Sexta-feira, dia 16 às 18:30
THE FORTUNE
Uma Fortuna por Água Abaixo
de Mike Nichols
com Warren Beatty, Jack Nicholson, Stockard Channing
Estados Unidos, 1975 – 88 min / leg. eletronicamente em português | M/12

Uma paródia que surge como um certo contraponto ao
charmoso duo Paul Newman‑Robert Redford (e filmes como
BUTCH CASSIDY AND THE SUNDANCE KID ou THE STING), THE
FORTUNE junta três grandes nomes da época – o realizador
Mike Nichols e os atores e amigos Warren Beatty e Jack
Nicholson –, em papéis pouco edificantes de dois vigaristas,
nos anos vinte, que tentam roubar a fortuna de uma jovem
mulher (Stockard Channing, no seu primeiro papel). Um filme

Estados Unidos, 1971 – 102 min / leg. eletronicamente em português | M/12

“Never have I seen one woman in whom every social grace was
so lacking. Did I say she was primitive? I retract that. She’s feral.
I’ve never spent a more physically destructive evening in my life. I
am nauseated. I limp. And I can feel my teeth rotting away from
an excess of sugar that no amount of toothpaste can dislodge.
That woman is a menace not only to health, but to western
civilization as we know it.” Palavras de Walter Matthau, e
escritas por Elaine May, que são não apenas sobre a personagem
absolutamente trapalhona que a realizadora interpretaria no
seu primeiro filme, como, também, uma entrada privilegiada
para conhecer a sua comédia do ridículo, feita de improvisação e
de poder subliminarmente feminista, onde o mundo masculino
é incapaz de viver à altura da sua própria imagem. A obra‑prima
cómica de Elaine May ou, se preferirmos, uma comédia negra
que segue a história de um herdeiro dissoluto e sem dinheiro
que procura uma herdeira para casar e depois matar.

f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 9 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Segunda-feira, dia 12 às 22:00
THE PARALLAX VIEW
A Última Testemunha
de Alan J. Pakula
com Warren Beatty, Hume Cronyn,
William Daniels, Paula Prentiss
Estados Unidos, 1974 – 102 min / leg. eletronicamente em português | M/12

A NEW LEAF

Escrito e realizado por Elaine May (a sua terceira longa
‑metragem), MIKEY AND NICKY é uma bonita história de
amizade, crime, e traição entre dois homens num contexto
urbano e noturno, sendo a única que não assenta na comédia (assemelhando‑se, em vários pontos, aos filmes interpretados por Peter Falk e John Cassavetes e realizados por este
último). Depois deste filme, uma obra policial que se tornou
uma homenagem aos seus dois atores, May não voltaria a filmar durante dez anos, fruto dos seus duros conflitos com a
Paramount e de um método financeiramente inviável: sem
cortes na filmagem, tempo aberto à improvisação, e inúmeras repetições de planos (diz‑se que May filmou mais metros
de película do que os que se filmaram em E TUDO O VENTO
LEVOU). Por outras palavras, um filme livre. Primeira exibição
na Cinemateca.

f fSala M. Félix Ribeiro | Sábado, dia 17 às 21:30
f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 30 às 15:30
BONNIE AND CLYDE
Bonnie e Clyde
de Arthur Penn
com Warren Beatty, Faye Dunaway, Michael J. Pollard,
Gene Hackman, Estelle Parsons, Gene Wilder
Estados Unidos, 1967 – 111 min / leg. eletronicamente em português | M/16

Também programado em “O Ano de 1967 – Terras em Transe”
(ver entrada respetiva).

f fSala M. Félix Ribeiro | Segunda-feira, dia 19 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Terça-feira, dia 20 às 22:00
HEAVEN CAN WAIT
O Céu Pode Esperar
de Warren Beatty, Buck Henry
com Warren Beatty, Julie Christie, James Mason,
Jack Warden, Charles Grodin, Dyan Cannon
Estados Unidos, 1978 – 101 min / leg. eletronicamente em português | M/12

Talvez só Warren Beatty pudesse ter conseguido
financiar um filme como este, escrito com Elaine May
(com quem partilhou a nomeação para o Óscar de
Melhor Argumento Adaptado), e só uma década, como
a dos anos setenta, teria deixado que fosse feito –
e fazer de HEAVEN CAN WAIT um enorme sucesso. Naquela
que é a sua primeira (assumida) realização, Beatty faz o papel
de um jogador de futebol americano (um papel inicialmente
pensado para Muhammad Ali) que morre, por engano dos
céus, e regressa à terra no corpo de um multimilionário que
se torna alvo de uma conspiração, na sua família, para ser
assassinado. Com a participação de Julie Christie (uma das
mulheres da vida de Beatty), HEAVEN CAN WAIT (nove
nomeações para Óscares) tornou‑se uma tocante comédia
sobre um homem que não quer passar ao lado do amor da
sua vida.
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f fSala M. Félix Ribeiro | Quarta-feira, dia 21 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Quinta-feira, dia 22 às 22:00

f fSala M. Félix Ribeiro | Sábado, dia 24 às 21:30

ISHTAR
de Elaine May

Bulworth ‑ Candidato em Perigo
de Warren Beatty

com Warren Beatty, Dustin Hoffman, Isabelle Adjani,
Charles Grodin, Jack Weston

com Warren Beatty, Halle Berry, Don Cheadle, Oliver Platt,
Paul Sorvino, Jack Warden, Isaiah Washington

Estados Unidos, 1987 – 107 min / leg. eletronicamente em português | M/6

Estados Unidos, 1998 – 108 min / legendado em português | M/12

Onze anos depois de MIKEY AND NICKY, e como
agradecimento pelo trabalho no argumento de REDS (filme
de Warren Beatty que apresentaremos, ainda este ano,
num Ciclo sobre a revolução soviética no cinema), Beatty
ofereceu a realização deste filme a Elaine May, um projeto
de vários milhões de dólares e de rodagem internacional.
A história de uma dupla de músicos quarentões frustrados
(Rogers & Clarke), interpretada por Beatty e Dustin Hoffman
(com hilariantes e péssimas melodias e letras de Elaine May
e Paul Williams), acabaria por ser um dos maiores fracassos
comerciais na história do cinema americano (as repetições
obsessivas de May e do próprio Beatty foram apenas uma das
muitas causas). No entanto, ISHTAR e o seu humor de “mau
gosto” (totalmente rejeitado na época) é hoje visto como
uma inteligentíssima comédia política sobre os EUA e o Médio
Oriente, onde ninguém escapa a um retrato ridículo do estado
do mundo e dos seus vários agentes políticos.

Um dos retratos mais honestos e invulgares da política norte
‑americana (e fruto da sua enorme desilusão com esta). Beatty
criou o papel de um senador norte‑americano que abandonou
os seus princípios progressistas para se vender aos patrocínios
de grandes corporações e alimentar, na sua fachada pública,
uma vida familiar feliz com a sua mulher. A dado momento,
decide mandatar um assassínio sobre a sua própria vida e
tornar a sua campanha eleitoral num exercício demente de
transparência, perante os seus eleitores, e numa conversão às
causas da comunidade afro‑americana e a sua cultura (com
uma delirante adoção da linguagem musical e verbal do rap).
“Everybody should fuck everybody until everyone is all the
same color”. Beatty nunca se desprotegeu tanto como neste
filme. Primeira exibição na Cinemateca.

Estados Unidos, 1961 – 124 min / legendado em espanhol | M/12

f fSala M. Félix Ribeiro | Segunda-feira, dia 26 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Terça-feira, dia 27 às 18:30

SMALL TIME CROOKS

f fSala M. Félix Ribeiro | Quinta-feira, dia 22 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Sexta-feira, dia 23 às 22:00
DICK TRACY

BULWORTH

THE BIRDCAGE
Casa de Doidas
de Mike Nichols

de Warren Beatty

com Robin Williams, Nathan Lane, Gene Hackman, Dianne
Wiest, Dan Futterman, Calista Flockhart, Hank Azaria

com Warren Beatty, Madonna, Al Pacino

Estados Unidos, 1996 – 117 min / leg. eletronicamente em português | M/12

Estados Unidos, 1990 – 105 min / leg. eletronicamente em português | M/12

Depois do desastre comercial de ISHTAR, Elaine May seria
definitivamente afastada dos lugares de realização na
indústria do cinema, continuando um trabalho, nos bastidores,
como argumentista e “script doctor” de vários sucessos
populares. THE BIRDCAGE é um regresso às colaborações com
a outra parte do seu celebradíssimo duo cómico: Mike Nichols.
Adaptação da conhecida peça de Jean Poiret (“La cage aux
folles”), o humor delirante e absurdo de May serviu na
perfeição as interpretações dos seus atores (em especial o trio
Robin Williams‑Nathan Lane‑Hank Azaria), sem esquecer o
recorrente retrato da separação de classes e das diferenciações
dos seus papéis sociais. Primeira exibição na Cinemateca.

Depois de uma década dividida entre duas rodagens (a longuíssima de REDS e ISHTAR) e campanhas presidenciais, Beatty entra na década de noventa com toda a força e uma nova
obsessão pessoal: Madonna. Ao juntá‑la a Al Pacino, e interpretando o papel principal, Beatty adapta a popular banda
‑desenhada do detetive Dick Tracy, fazendo dela um dos maiores sucessos populares e críticos da sua carreira. DICK TRACY
é, ainda hoje, um dos exemplos mais curiosos de adaptação
de uma banda‑desenhada (antes da chegada do CGI), do respeito pelo seu espírito plástico e artesanal, e de um autor que
sempre optou por projetos contra a corrente mais esperada da
indústria.

f fSala M. Félix Ribeiro | Terça-feira, dia 27 às 19:00
f fSala M. Félix Ribeiro | Quinta-feira, dia 29 às 15:30
SPLENDOR IN THE GRASS
Esplendor na Relva
de Elia Kazan
com Warren Beatty, Natalie Wood, Barbara Loden,
Pat Hingle, Audrey Christie, Fred Stewart
SPLENDOR IN THE GRASS adapta uma peça de William Inge
que gira à volta dos recalcamentos sexuais (como acontecia em
Picnic, peça do mesmo autor, também adaptada ao cinema).
Neste caso, as personagens são dois adolescentes à descoberta
do amor no fim da década de vinte. Elia Kazan constrói um dos
mais dilacerantes e belos poemas de amor no cinema, dando
a Warren Beatty e a Natalie Wood os papéis das suas vidas.
A sequência em que se invoca o poema que dá o título ao
filme é um dos momentos mais perfeitos da História do
cinema.

f fSala M. Félix Ribeiro | Quarta-feira, dia 28 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Quinta-feira, dia 29 às 18:30
Vigaristas de Bairro
de Woody Allen
com Woody Allen, Tracey Ullman, Elaine May, Hugh Grant,
Michael Rapaport, Jon Lovitz, Tony Darrow
Estados Unidos, 2000 – 94 min / legendado em português | M/12

Um dos filmes menos evocados de Woody Allen mas, ainda
assim, uma das suas obras mais divertidas dos últimos
anos. Allen faz o papel de um homem pacato de New
Jersey que parece descobrir o caminho certo para assaltar
um banco (pela cave da loja de bolachas da sua mulher,
uma extraordinária Tracey Ullman). Elaine May, tão
atrapalhada e trapalhona como sempre, é a sua péssima
conselheira familiar, enquanto que todos os envolvidos
sofrem de uma súbita mudança de estatuto social (e de
números na conta bancária). Uma comédia de classes e de
aparências que junta a melhor comédia de “one‑liners”
de Woody Allen ao desajustamento de May nas suas
divertidas personagens.

f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 23 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Segunda-feira, dia 26 às 22:00
BUGSY
de Barry Levinson
com Warren Beatty, Annette Bening, Harvey Keitel,
Ben Kingsley, Joe Mantegna
Estados Unidos, 1991 – 136 min / leg. eletronicamente em português | M/16

Beatty encadeia o sucesso de DICK TRACY com BUGSY,
outro filme sobre gangsters aclamado pela Academia (sobre
o “carismático” Bugsy Siegel). Não é difícil entender a
atração de Beatty pelo projeto: aqui, interpreta o papel de
um mafioso poderoso que se deixou atrair pela indústria de
Hollywood, pelos filmes, e pelo estado político do mundo
(com envolvimento em “complots” para assassinar figuras
do fascismo europeu); alguém creditado, também, como um
dos maiores responsáveis pela criação de uma cidade no meio
de um deserto (Las Vegas). Beatty sublinha, como sempre, as
ligações entre sexo, política, e cinema, destacando‑se, também,
a presença de Annette Bening num dos seus primeiros papéis,
uma paixão que terminou, na sua vida pessoal, com todas as
outras. Primeira exibição na Cinemateca.

f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 23 às 21:30
SHAMPOO
de Hal Ashby
com Warren Beatty, Julie Christie, Goldie Hawn, Lee Grant,
Jack Warden, Tony Bill, Carrie Fisher
Estados Unidos, 1975 – 102 min / leg. eletronicamente em português | M/16

Warren Beatty junta‑se, de novo, ao argumentista Robert
Towne (CHINATOWN, THE PARALLAX VIEW) para concretizar
aquele que terá sido o projeto mais biográfico de toda a
sua carreira: SHAMPOO, obra‑prima de Hal Ashby na qual o
ator colocou toda a sua influência. De situações e diálogos
chocantemente verdadeiros (e impraticáveis nos padrões da
indústria atual), Beatty recria a história de um cabeleireiro
de sucesso, em Los Angeles, que se deita todos os dias com
amigas e clientes pelo prazer e por uma busca incessante
de um amor que não quer deixar escapar. Situado no dia da
primeira eleição de Richard Nixon para a presidência dos EUA,
SHAMPOO é uma extraordinária comédia sexual e política,
e de memoráveis interpretações, sobre o fim de uma época
e os falhanços de toda uma geração. Primeira exibição na
Cinemateca. A apresentar em cópia digital.

SHAMPOO

f fSala M. Félix Ribeiro | Terça-feira, dia 27 às 15:30
f fSala Luís de Pina | Quarta-feira, dia 28 às 22:00

f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 30 às 21:30

PRIMARY COLORS

de Warren Beatty

Escândalos do Candidato
de Mike Nichols
com John Travolta, Emma Thompson, Billy Bob Thornton,
Adrian Lester, Maura Tierney, Kathy Bates
Estados Unidos, 1998 – 143 min / legendado em português | M/12

Inspirado na primeira campanha presidencial de Bill Clinton
e nos seus escândalos extraconjugais (e a partir de um livro
anónimo publicado sobre esse acontecimento, entretanto
atribuído ao jornalista Joe Klein), Elaine May escreveu,
depois de THE BIRDCAGE, um novo filme para o seu cúmplice
profissional Mike Nichols. PRIMARY COLORS é um olhar cómico
e impiedoso sobre a carismática e triste figura da maior vedeta
do país, da sua “entourage” familiar e profissional, e de uma
forma de fazer política cada vez mais próxima do fascínio
mediático dos seus votantes e cada vez mais longe das suas
verdadeiras aspirações. Um trabalho que valeu a Elaine May
a sua segunda nomeação para o Óscar de Melhor Argumento
Adaptado. Primeira exibição na Cinemateca.

RULES DON’T APPLY
com Warren Beatty, Lily Collins, Alden Ehrenreich, Haley
Bennett, Taissa Farmiga, Paul Sorvino, Matthew Broderick,
Candice Bergen, Martin Sheen, Annette Bening
Estados Unidos, 2016 – 94 min | M/12

O último filme de Warren Beatty é o resultado de uma
longa obsessão do ator e realizador: Howard Hughes, mítico
produtor de cinema e um dos nomes maiores da história
de Hollywood. RULES DON’T APPLY, com Beatty a fazer de
Hughes, é, mais uma vez, a história de um dos seus mais
lendários atores a servir‑se de outros mitos, na história do seu
país, para olhar‑se ao espelho e, pelo caminho, encarnar a sua
lenda, a sua ambição, as suas seduções, e os seus falhanços.
Primeira exibição na Cinemateca.

[8]

JUNHO 2017 | CINEMATECA PORTUGUESA-MUSEU DO CINEMA

SALA M. FÉLIX RIBEIRO
CINEMA PORTUGUÊS: NOVOS OLHARES – IV
O quarto e último mês dos “Novos Olhares” traz algumas seleções de autores que
fugiam, também, às regras que tinham sido impostas para a programação do Ciclo:
realizadores nascidos depois de 1974 e com mais do que uma obra exibida no currículo. Aqui, alargamos o espectro de seleção e reunimos novíssimos autores com
outros ainda, de percurso mais alargado, e que têm marcado, tanto num lado como
noutro, as novas imagens do cinema português. Já a 1 de junho, às 18h30, faremos
o terceiro debate com o público e os realizadores de filmes apresentados em maio.
A 3 de julho, encerramos os encontros do Ciclo com o quarto e último debate, também às 18h30, desta vez com os autores apresentados ainda este mês. Ambos os
debates terão entrada livre mediante levantamento de ingressos na bilheteira.

f fSala Luís de Pina | Quinta-feira, dia 1 às 18:30
DEBATE
Terceiro dos debates mensais com a presença de autores de filmes exibidos no Ciclo. No
primeiro dia de junho conversamos com autores dos filmes apresentados em maio, a
quem são propostas intervenções sobre temas que têm sido recorrentes desde o início
da mostra - perspetiva sobre o seu percurso individual, perceção (ou não) de integração
num percurso coletivo, leituras transversais dos filmes exibidos, questões relativas ao
contexto de criação… No final, a conversa é aberta a todos os presentes.

f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 2 às 19:00
COMBOIO
de Isabel Dias Martins

LINHA VERMELHA

Portugal, 2010 – 43 min

VOLTA À TERRA
de João Pedro Plácido
com Daniel Xavier Pereira, António Guimarães,
Daniela Barroso, Uzenses
Suíça, França, Portugal, 2014 – 78 min

duração total da projeção: 121 min | M/12
VOLTA À TERRA foi uma das mais belas surpresas da
distribuição comercial portuguesa dos últimos anos: uma
obra única (a primeira e a última na sua carreira, segundo
o realizador que é, também, diretor de fotografia de várias
obras no cinema português) sobre uma aldeia minhota onde
se vivem os últimos vestígios de uma vida ancestral assente
na agricultura e na pastorícia. Nela, a vida de um emigrante
que regressa às origens junta‑se à de um pastor que procura
o amor da sua vida (Melhor Longa Portuguesa no doclisboa
2014). A abrir a sessão, COMBOIO, de Isabel Dias Martins,
olha para as pontes entre dois países através da viagem do
comboio Sud‑Express. Primeiras exibições na Cinemateca.

f fSala M. Félix Ribeiro | Segunda-feira, dia 5 às 19:00
A CAÇA REVOLUÇÕES
de Margarida Rego
Portugal, 2014 – 11 min

METÁFORA OU A TRISTEZA VIRADA DO AVESSO
de Catarina Vasconcelos
Portugal, 2014 – 32 min

LINHA VERMELHA
de José Filipe Costa
Portugal, 2011 – 80 min

duração total da projeção: 123 min | M/12
Uma sessão dedicada ao 25 de Abril e aos efeitos da revolução
na vida de quem a viveu e, também, de quem viveu por
ela através dos seus antepassados. A CAÇA REVOLUÇÕES
é um ensaio experimental sobre quem busca os vestígios
da revolução no presente, enquanto que METÁFORA
OU A TRISTEZA VIRADA DO AVESSO (primeira exibição
na Cinemateca), de Catarina Vasconcelos, lança‑se num
movimento semelhante pela herança familiar e os caminhos
de quem lhe deu vida. LINHA VERMELHA, de José Filipe Costa,
recupera um dos acontecimentos mais marcantes na história
da revolução: a ocupação da herdade de Torre Bela (Melhor
Longa Portuguesa no IndieLisboa 2011).

de Rui Xavier, é uma ficção focada na experiência de um
homem dentro da imensidão do mar, tal como num mundo
desconhecido, enquanto que OUTONO, do realizador e
colorista Marco Amaral, segue os percursos de um jovem
rapaz na paisagem outonal de caminhos desconhecidos.
A fechar, PAUL, de Marcelo Felix, é uma viagem sensorial pela
perceção de uma tradutora de um filme sobre a realidade e
ficção da história em que mergulha.

f fSala M. Félix Ribeiro | Quarta-feira, dia 7 às 19:00
NÃO SÃO FAVAS, SÃO FEIJOCAS
de Tânia Dinis
Portugal, 2013 – 10 min

PASSANDO À DE ZÉ MAROVAS
de Aurora Ribeiro

8816 VERSOS
de Sofia Marques
com António Fonseca
Portugal, 2013 – 78 min

duração total da projecção: 126 min | M/12
Joana Cunha Ferreira, nome recorrente no trabalho do jovem
cinema português, realizou, em A FESTA, um olhar sobre o
evento anual e os festejos na cidade de Ajudá, no Benim, a dia
4 de outubro, em honra do traficante de escravos Francisco
Félix de Sousa. 8816 VERSOS, de Sofia Marques, lança‑se, por
sua vez, no trabalho do ator António Fonseca em decorar
integralmente os versos de Os Lusíadas de Luís de Camões
(declamados no quadro de Guimarães Capital Europeia da
Cultura 2012). Primeiras exibições na Cinemateca.

Portugal, 2009 – 30 min

f fSala M. Félix Ribeiro | Segunda-feira, dia 12 às 19:00

NO JARDIM DO MUNDO

DA MEIA NOITE PRO’ DIA

de Maya Rosa
Portugal, 2004 – 67 min

duração total da projeção: 107 min | M/12
NÃO SÃO FAVAS, SÃO FEIJOCAS (primeira exibição na
Cinemateca) é o resultado do encontro e da diferença geracional
(e de geografias) entre o mundo de uma neta (a realizadora
Tânia Dinis) e a sua avó. PASSANDO À DE ZÉ MAROVAS, de
Aurora Ribeiro, traz‑nos a loja de Redondo que perdeu os seus
clientes com a chegada da autoestrada a Portugal, enquanto
que NO JARDIM DO MUNDO, de Maya Rosa, recorda‑nos as
condições de vida, as mudanças políticas, e a passagem do
tempo na planície alentejana desde o tempo da ditadura.

de Vanessa Duarte
com A
 ntónio Abreu, António Correia, António José Martins,
António Rato, Beatriz Monteiro, João Manuel Melo,
Joaquim Garra, José Campos, Luís Manuel Pinto,
Manuel Rebelo, Maria Donzília Faísca
Portugal, 2013 – 22 min

RETRATO DE INVERNO DE UMA PAISAGEM ARDIDA
de Inês Sapeta Dias
Portugal, 2008 – 40 min

A SALIVA DO LOBO
de Joana Torgal, Rodolfo Pimenta
Portugal, 2010 – 55 min

f fSala M. Félix Ribeiro | Quinta-feira, dia 8 às 19:00

duração total da projecção: 117 min | M/12

A FESTA

Paisagens com traços de vidas e do tempo: DA MEIA NOITE
PRO’ DIA (primeira exibição na Cinemateca), de Vanessa
Duarte, traz um olhar sobre a memória e as experiências de
trabalhadores fabris na Covilhã nos seus espaços de trabalho

de Joana Cunha Ferreira
Portugal, 2006 – 48 min

f fSala M. Félix Ribeiro | Terça-feira, dia 6 às 19:00
SUPERFÍCIE
de Rui Xavier
com Ângelo Torres, José Mendes, Marcello Urgeghe, Paca
Portugal, 2007 – 14 min

OUTONO
de Marco Amaral
com Elsa Pinto, Tiago Cardoso
Portugal, 2014 – 11 min

PAUL
de Marcelo Felix
com Alice Medeiros, Rómulo Ferreira, Crista Alfaiate,
Mafalda Lencastre, Dimitris Mostrous
Portugal, 2014 – 71 min

duração total da projeção: 96 min | M/12
Experiências sensoriais reunidas numa sessão: SUPERFÍCIE,

A BATALHA DE TABATÔ
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abandonados, enquanto que RETRATO DE INVERNO DE UMA
PAISAGEM ARDIDA, de Inês Sapeta Dias, lança‑se sobre o
tempo e os detalhes de uma paisagem viva e ardida. Por fim,
A SALIVA DO LOBO traz‑nos a mecânica e os sentidos vivos e
humanos do espaço de uma mina e da extração de minério.

f fSala M. Félix Ribeiro | Quarta-feira, dia 14 às 19:00
GIGANTES DO DOURO
de André Valentim Almeida

SEEMS SO LONG AGO, NANCY

GENTE DO MAR

de Tatiana Macedo

de Dânia Lucas

com John Mcquillan, Elizabeth Shuck, David Moore,
Rose Cleary, Per Nielsen, Luna Bladon, Derek Jordan,
Matthew Whitaker, Simon Taylor, Candy Lai,
Robert Raynard, Yasin

Portugal, 2007 – 30 min

Portugal, 2012 – 45 min

A TRAMA E O CÍRCULO
de Francisco Queimadela, Mariana Caló

Portugal, 2014 – 35 min

Portugal, Itália, 2014 – 35 min

TRIÂNGULO DOURADO

duração total da projeção: 103 min | M/16

de Miguel Clara Vasconcelos
com Sheylla Barros
Portugal, França, 2014 – 18 min

DOCUMENTO BOXE
de Miguel Clara Vasconcelos
com Jorge Pina
Portugal, 2005 – 53 min

duração total da projeção: 106 min | M/12
GIGANTES DO DOURO, de André Valentim de Almeida,
realizado para o Museu do Douro, é um retrato sobre cem
anos de trabalho e de mudanças na vida dessa região.
TRIÂNGULO DOURADO (Melhor Curta Portuguesa no Curtas
Vila do Conde 2014), de Miguel Clara Vasconcelos, lança‑se,
por sua vez, nas memórias, viagens, e experiências pessoais de
uma vida sobre o cruzamento de dois rios: o Sena e o Marne,
em França. DOCUMENTO BOXE, do mesmo realizador, foca‑se
na vida, na preparação, e nas lutas do “boxeur” profissional
Jorge Pina. Primeiras exibições na Cinemateca.

f fSala M. Félix Ribeiro | Segunda-feira, dia 19 às 19:00
PENÚMBRIA
de Eduardo Brito

MARY, de Pedro Maia, parte de um trecho de um filme
pornográfico dos anos setenta, cuja atriz principal tem esse
nome, para chegar a uma experimentação visual e sonora
sobre as suas imagens. PLANT IN MY HEAD, do mesmo
realizador, foca‑se na ausência de alguém que amamos. Antes
de A TRAMA E O CÍRCULO, uma experiência sobre o trabalho
manual e a sua experiência empírica, Tatiana Macedo
apresenta SEEMS SO LONG AGO, NANCY, um olhar sobre os
vigilantes (e a vigilância) dos espaços de exposição do Museu
Tate, em Londres. À exceção de A TRAMA E O CÍRCULO, todos
os filmes têm as suas primeiras exibições na Cinemateca.

f fSala M. Félix Ribeiro | Quinta-feira, dia 22 às 19:00
AS ONDAS
de Miguel Fonseca
com Andreia Contreiras, Alice Contreiras
Portugal, 2012 – 21 min

REI INÚTIL
de Telmo Churro
com Barbara Valentina, Fernando Rebelo, Joana Feijó,
Manuel Mozos, Pedro Neto
Portugal, 2013 – 25 min

Portugal, 2016 – 9 min

À NOITE FAZEM‑SE AMIGOS

SILÊNCIO DE DOIS SONS

de Rita Barbosa

de Rita Figueiredo
Portugal, 2011 – 15 min

CINZAS, ENSAIO SOBRE O FOGO
de Pedro Flores
Portugal, 2012 – 18 min

A TORRE

com Andresa Soares, João Nicolau, José Manuel Mendes,
Mariana Ricardo, Máximo Cardoso, Nuno Moura
Portugal, 2016 – 24 min

A RAPARIGA NO ESPELHO
de Pedro Fortes
com Andreia Bento, Núria Madruga, Paulo Pires

de Nuno Lisboa

Portugal, 2003 – 23 min

Portugal, 2008/2011 – 23 min

duração total da projeção: 93 min | M/12

ÉTER

AS ONDAS, de Miguel Fonseca, traz uma história de misteriosa
cumplicidade entre duas irmãs gémeas, o mar, e uma doença
que as une num mesmo elo. REI INÚTIL, de Telmo Churro, conta
uma história de juventude e fantasia nos vestígios habitados
de Lisboa, enquanto que em À NOITE FAZEM‑SE AMIGOS, de
Rita Barbosa, um grupo de amigos lança‑se numa expedição
antes de se ver preso na promessa de uma história encantada.
Por fim, Pedro Fortes apresenta A RAPARIGA NO ESPELHO,
onde ilusões e aparências tornam um estúdio de televisão num
misterioso lugar. Todos os filmes, com a exceção de À NOITE
FAZEM‑SE AMIGOS, são primeiras exibições na Cinemateca.

de vários realizadores
Portugal, 2010 – 20 min

duração total da projeção: 85 min | M/12
PENÚMBRIA é a primeira realização de Eduardo Brito:
um “falso documentário” sobre um lugar inexistente,
de difícil acesso, e situado à beira do mar, com o mesmo
nome, enquanto que SILÊNCIO DE DOIS SONS, de Rita
Figueiredo, desvenda uma história secreta entre uma
mãe e um filho e o sono de dois bebés. CINZAS, ENSAIO
SOBRE O FOGO, de Pedro Flores, olha para a paisagem e
a vida do Gerês, enquanto que A TORRE, de Nuno Lisboa,
se foca nos corredores e nos depósitos da Biblioteca
Nacional, antes de se encerrar a sessão com o filme
coletivo ÉTER. Todos os filmes, à exceção de PENÚMBRIA e
A TORRE, têm as suas primeiras exibições na Cinemateca.

f fSala M. Félix Ribeiro | Terça-feira, dia 20 às 19:00

f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 23 às 19:00
COMO AS SERRAS CRESCEM
de Maria João Soares
Portugal, 2010 – 28 min

O SABOR DO LEITE CREME
de Hiroatsu Suzuki, Rossana Torres

NOCTURNO

Portugal, 2013 – 74 min

de João Nisa

duração total da projeção: 102 min | M/12

Portugal, 2007 – 27 min

COMO AS SERRAS CRESCEM (Melhor Curta Portuguesa
no doclisboa 2010; primeira exibição na Cinemateca), de
Maria João Soares, é um olhar sobre o processo de trabalho
nas salinas. O SABOR DO LEITE CREME é o segundo filme
assinado em dupla por Hiroatsu Suzuki e Rossana Torres:
“Duas irmãs de 96 e 98 anos vivem numa velha casa no
centro de Portugal, em frente da escola onde em tempos
ensinaram. Os seus cuidados repartem‑se entre a casa e o
quintal. O seu quotidiano, sereno e sem pressas, é cheio de
pequenos trabalhos e de memórias.”

PINTURA HABITADA
de Joana Ascensão
com Helena Almeida
Portugal, 2006 – 50 min

duração total da projeção: 77 min | M/12
NOCTURNO, de João Nisa, recria uma experiência temporal
e visual a partir de planos fixos feitos sobre o espaço
abandonado da antiga Feira Popular de Lisboa (primeira
exibição na Cinemateca). PINTURA HABITADA, de Joana
Ascensão (Melhor Longa Portuguesa no doclisboa 2006), é
uma entrada privilegiada no processo de trabalho da artista
e fotógrafa Helena Almeida: um encontro entre pintura,
desenho, o corpo da artista, o seu atelier, e o resultado final
em fotografia.

f fSala M. Félix Ribeiro | Quarta-feira, dia 21 às 19:00
MARY
de Pedro Maia

RAMPA
de Margarida Lucas
com Gonçalo Pereira, Guilherme Dores, Margarida Esteves
Portugal, 2015 – 17 min

TENHO UM ROSTO PARA SER AMADO
de Francisco Valente
com Bernardo Nabais, Maria Leite
Portugal, 2015 – 21 min

MOTU MAEVA
de Maureen Fazendeiro
França, Portugal, 2014 – 42 min

duração total da projeção: 80 min | M/12
RAMPA, de Margarida Lucas (Melhor Realizadora no Curtas
Vila do Conde 2015), traz uma história de crescimento e de
dor de uma jovem rapariga obrigada a adaptar‑se a uma nova
realidade social. TENHO UM ROSTO PARA SER AMADO, de
Francisco Valente, olha para a memória de um amor perdido
e a sua recusa em morrer nas imagens de Lisboa, enquanto
que MOTU MAEVA (primeira exibição na Cinemateca), de
Maureen Fazendeiro (Melhor Curta Portuguesa no doclisboa
2014), traz as recordações de Sonja, “uma aventureira do
século XX a viver numa ilha que construiu sozinha”.

f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 30 às 19:00
ADORMECIDO
de Paulo Abreu
Portugal, 2012 – 12 min

BARBA
de Paulo Abreu
Portugal, 2011 – 22 min

A BATALHA DE TABATÔ
de João Viana
com João Viana, Mamadu Baio, Fatu Djebaté, Imutar Djebaté
Guiné‑Bissau, Portugal, 2013 – 78 min

duração total da projeção: 112 min | M/12
O realizador Paulo Abreu tem sido, nos últimos anos, um
dos agentes mais relevantes no desenvolvimento do cinema
experimental e do trabalho feito em película. A abrir a sessão,
os seus trabalhos ADORMECIDO e BARBA (primeiras exibições
na Cinemateca) introduzem a última longa‑metragem de João
Viana, uma viagem musical e política numa aldeia da Guiné
‑Bissau: A BATALHA DE TABATÔ (Menção Especial no Festival
de Berlim de 2013).

ffSala M. Félix Ribeiro | Segunda-feira, dia 3 de julho às 18:30
DEBATE
Chegando ao termo deste Ciclo apresentado ao longo de
quatro meses, será realizado no início do mês seguinte
– a 3 de julho – um último debate para o qual se chama
desde já a atenção. Neste encontro final (que voltará a
ocorrer na Sala M. Félix Ribeiro) estarão de novo presentes realizadores de obras projetadas ao longo de todo o
ciclo, além de outros convidados a anunciar. Tema único:
o presente e o futuro próximo do cinema português.

de Renata Sancho
Portugal, 2001 – 17 min

OS GIRASSÓIS ESPERAM POR TI TODOS OS DIAS
de Renata Sancho
com Paula Garcia
Portugal, 2015 – 6 min

PLANT IN MY HEAD

de Renata Sancho

Portugal, Alemanha, 2014 – 11 min

f fSala M. Félix Ribeiro | Quarta-feira, dia 28 às 19:00

PAISAGEM

RASTILHO DA MEMÓRIA

com Rita Lino

Em PAISAGEM, Renata Sancho faz uma incursão nas paisagens
do romance Finisterra: Paisagem e Povoamento de Carlos de
Oliveira, enquanto que, em OS GIRASSÓIS ESPERAM POR TI
TODOS OS DIAS, Paula Garcia lê cartas encontradas num lote
vago, antes de RASTILHO DA MEMÓRIA, da mesma realizadora,
trazer‑nos imagens que o fogo e o tempo tratam de arder.
BÉTAIL, de Joana Sousa, é “um documentário experimental
sobre o entrelaçamento de corpos e vidas numa exploração
bovina”, enquanto que GENTE DO MAR, de Dânia Lucas, filma
os homens que dependem dessas águas para sobreviverem.

f fSala M. Félix Ribeiro | Segunda-feira, dia 26 às 19:00

Portugal, 2010 – 12 min

de Pedro Maia

duração total da projeção: 85 min | M/12

Portugal, 2015 – 6 min

BÉTAIL
de Joana Sousa
Portugal, 2014 – 26 min

PINTURA HABITADA
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DOUBLE BILL
Um programa “Double Bill” composto por grandes clássicos aos quais os seus próprios realizadores regressaram
vários anos mais tarde para refazerem “o mesmo” (ou
outro) filme. Os segundos títulos das três sessões poderão ser considerados como “auto-remakes” dos primeiros
e são muitas as razões para tal gesto: a sensação de um
primeiro filme falhado, a evolução tecnológica – como a
transição do mudo para o sonoro ou o aparecimento da
cor –, ou o sucesso de um filme anterior. Estas são apenas
três escolhas entre muitas possíveis igualmente fascinantes pois de fora ficaram por exemplo os dois THE MAN
WHO KNEW TOO MUCH, de Hitchcock, ou LOVE AFFAIR/
AN AFFAIR TO REMEMBER de Leo McCarey), mas entre
UMARETE WA MITA KEREDO/OHAYO e JUDGE PRIEST/
THE SUN SHINES BRIGHT é todo um universo vastíssimo
que se desenha.

THE SUN SHINES BRIGHT

f fSala M. Félix Ribeiro | Sábado, dia 3 às 15:30
UMARETE WA MITA KEREDO
“Nasci, Mas…”
de Yasujiro Ozu
com Hideo Sugawara, Tokkan Kozo, Tatsuo Saito
Japão, 1932 – 90 min / mudo, intertítulos em japonês, narrados em francês
e legendados eletronicamente em português

OHAYO

Ozu, como sempre rigorosa e perfeita, tece um filme que, ao
invés de mostrar o fim de uma vida, ou de uma família, mostra
uma continuidade, a aceitação da mudança.

f fSala M. Félix Ribeiro | Sábado, dia 17 às 15:30

com Keiji Sata, Yoshiko Kuga, Koji Shigaraki, Masahiko Shimazu

Estados Unidos, 1941 – 95 min / legendado em português

entre os dois filmes há um intervalo de 30 minutos

“NASCI, MAS…” (conhecido em francês como GOSSES DE
TOKYO) é considerado como o primeiro dos grandes filmes
de Yasujiro Ozu. Para Donald Richie é “a primeira vez que
o cineasta combinou na perfeição todos os elementos que
caracterizam o seu estilo”. História trágico-cómica sobre
a relação entre um homem e os seus dois filhos, que não
percebem por que motivo tem o pai de agir com tanta
subserviência perante o patrão. O filme é realizado num estilo
extremamente depurado, mas ainda longe do despojamento
absoluto que caracterizaria a fase final do cinema do mestre
japonês (1949-62). OHAYO regressa a UMARETE WA MITA
KEREDO, apresentando-se como uma sua variação. Se o
primeiro é mudo e a preto e branco, OHAYO é sonoro e
trabalha exemplarmente a cor. Contrariamente à quase
totalidade das obras-primas realizadas por Ozu na fase final
da sua carreira, OHAYO não aborda o tema da dissolução de
uma família, apenas um momento de crise. À semelhança do
filme de 1934, os protagonistas são dois miúdos mas que aqui
fazem uma greve de silêncio para protestar contra o facto dos
pais se recusarem a comprar uma televisão. A realização de

de John Ford
com Will Rogers, Tom Brown, Anita Louise

THE SUN SHINES BRIGHT

O Último Refúgio
de Raoul Walsh
com Humphrey Bogart, Ida Lupino, Arthur Kennedy,
Joan Leslie, Cornel Wilde

duração total da projeção: 184 min | M/12

JUDGE PRIEST
Estados Unidos, 1934 – 80 min / legendado eletronicamente em português

HIGH SIERRA

“Bom Dia”
de Yasujiro Ozu
Japão, 1959 – 94 min / legendado em inglês e eletronicamente em português

f fSala M. Félix Ribeiro | Sábado, dia 24 às 15:30

COLORADO TERRITORY

O Sol Nasce Para Todos
de John Ford
com Charles Winninger, Arleen Whelan, John Russell,
Stepin Fetchit, Russell Simpson
Estados Unidos, 1953 – 90 min / legendado eletronicamente em português

Golpe de Misericórdia
de Raoul Walsh

duração total da projeção: 170 min | M/12

com Joel McCrea, Virginia Mayo, Dorothy Malone, Henry Hull

As histórias de Irvin S. Cobb sobre um magistrado de uma
pequena cidade do Kentucky conduziram Ford a estes dois
filmes. Há muitos anos não visto na Cinemateca, JUDGE PRIEST
tem Will Rogers como protagonista. Um filme que não foi tão
longe como o seu autor planeara, tendo sofrido cortes da Fox
na sequência do linchamento, que seria recuperada por Ford
no segundo filme da sessão. THE SUN SHINES BRIGHT é uma
nova versão de JUDGE PRIEST, realizada vinte anos depois.
Mas a personagem surge agora envelhecida e o olhar de Ford
é mais sereno. Em tempo de eleições para um novo mandato
como juiz, Priest ousa enfrentar as convenções sociais da sua
cidade em casos polémicos como o julgamento de um negro e
o enterro de uma prostituta, o que lhe pode custar a vitória.
Um magistral retrato de uma comunidade que Ford várias
vezes apontou como o favorito da sua extensa obra.

entre os dois filmes há um intervalo de 30 minutos

Estados Unidos, 1949 – 93 min / legendado em português

duração total da projeção: 188 min | M/12
entre os dois filmes há um intervalo de 30 minutos

O filme que fez de Bogart uma vedeta. HIGH SIERRA adapta
uma popular novela de W.R. Burnett e é a história de um
“gangster” envelhecido, “Mad Dog” Earle, que vai realizar um
último assalto, acabando alvo de uma gigantesca perseguição
na montanha. Um dos grandes papéis de Humphrey Bogart,
que no ano anterior se tornara tardiamente vedeta (aos 41
anos), com THE MALTESE FALCON. Walsh refez o filme como
western em COLORADO TERRITORY, uma história trágica
marcada pelo romantismo, que segue o percurso da relação
entre um fora da lei e uma rapariga mestiça. Nova versão de
HIGH SIERRA, transfere o pano de fundo do filme negro para
o western e inclui um final alucinante que só tem paralelo,
na obra de Walsh, noutra obra-prima do realizador feita
nesse mesmo ano: WHITE HEAT. Dois grandes clássicos nos
seus diferentes géneros.

OHAYO

COLORADO TERRITORY
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O QUE QUERO VER
POR SUGESTÃO DOS NOSSOS ESPECTADORES
f fSala M. Félix Ribeiro | Segunda-feira, dia 5 às 21:30
SECRET LIVES
de Edmond T. Gréville
com Brigitte Horney, Neil Hamilton, Raymond Lovell
Reino Unido, 1937 – 79 min / legendado em português | M/12

De Edmond T. Gréville, que passou uma vida e uma obra a saltitar entre
os dois lados da Mancha (era filho de um casal franco-britânico), exibimos
nestas salas, há não muito tempo, o curioso UNDER SECRET ORDERS, com
Stroheim. SECRET LIVES tem vários paralelismos com ele: é do mesmo ano de
1937, também tem a palavra “secret” no título ou não fosse igualmente um
filme de espionagem, e se não tem Stroheim tem como protagonista outra
vedeta de origem germânica, a célebre Brigitte Horney, numa rara excursão
fora do cinema alemão, de que era, e continuaria a ser durante os anos da
Segunda Guerra, uma das mais populares atrizes. A intriga, como se disse
de espionagem, ambienta-se na I Guerra, põe Horney na pele de uma espia
alemã que trabalha para os franceses, e é mais um exemplo de como o cinema
europeu dos anos trinta integrou e refletiu a explosiva carga política que viria
a rebentar em 1939. Primeira exibição na Cinemateca.

ANTE-ESTREIAS
Em junho, a rubrica “Ante-estreias” propõe uma sessão que reúne três curtas-metragens de escola,
produzidas e realizadas no âmbito de um curso de cinema designado Cine Reactor.

f fSala M. Félix Ribeiro | Quinta-feira, dia 8 às 21:30

DESPERTAR

ESBOÇOS

de Elisabete Gradiz

de Sofia Pequeno

com Erica Rodrigues, Cindy Fernandes, Renato Sapateiro

com Sofia Nicholson, Nélson Monforte,
Sofia Arruda, Miguel Sá Nogueira

Portugal, 2015 – 10 min

Portugal, 2014 – 25 min

de Elisabete Gradiz

REALIDADE PARALELA
com Carlos Alves, João Didelet, Alda Gomes
Portugal, 2015 – 26 min

duração total da projeção: 61 min | M/12

A CINEMATECA COM A
FEIRA DO LIVRO DE LISBOA
EM COLABORAÇÃO COM A APEL – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDITORES E LIVREIROS
Desenvolvendo a parceria inaugurada em 2016, este ano, por ocasião da 87.ª EDIÇÃO DA FEIRA DO LIVRO DE LISBOA
– na qual voltamos a estar presentes em pavilhão próprio – a Cinemateca organiza algumas sessões dedicadas à relação
entre cinema e literatura, uma delas na sala M. Félix Ribeiro (com o filme de Raoul Ruiz sobre Proust) e outras, com
programa a anunciar, no próprio espaço da feira, dedicadas ao mesmo tema no universo do cinema português.

f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 9 às 21:30
LE TEMPS RETROUVÉ
O Tempo Reencontrado
de Raoul Ruiz
com Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Vincent Perez,
John Malkovich
França, Itália, Portugal, 1999 – 169 min / legendado em português | M/16

A literatura, o imaginário, a memória, seus cruzamentos e
fusões, formaram desde sempre uma constelação de temas
crucial no cinema de Raoul Ruiz, pelo que não foi surpresa
nenhuma que a dado passo o cineasta chileno se tenha
atirado a uma adaptação de Em Busca do Tempo Perdido
(curiosamente, quase contemporânea de outra “releitura”
de Proust, o LA CAPTIVE de Chantal Akerman). LE TEMPS
RETROUVÉ adapta apenas o sétimo livro da mais importante
obra do escritor francês, mas contém episódios dispersos
retirados aos livros anteriores, e constitui, para todos os efeitos,
a mais ambiciosa tentativa de recriar cinematograficamente o
monumental escrito de Proust. Ruiz não se apaga perante ele,
e o filme abunda em pormenores que, fazendo o “realismo”
vacilar através da “magia”, se ligam muito diretamente
ao estilo característico do realizador. Primeira exibição na
Cinemateca.

com a presença dos realizadores
O Cine-Reactor 24i é uma associação cultural sem fins lucrativos
fundada em 2010 na Amadora que desenvolve atividades de
formação em cinema. Produzidos pelo Cineclube Cine-Reactor
24i / Curso Geral de Cinema, os três filmes da sessão foram
produzidos e realizados no contexto desse Curso desenvolvido
pela associação, apresentando portanto uma mostra do
trabalho que aí se faz.
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A CINEMATECA COM O UNDERSCORE FESTIVAL DE MÚSICA, SOM, IMAGEM EM
MOVIMENTO E ARQUIVO
As relações entre o som e a imagem, e dentro disso, as relações mais específicas entre a música
e a imagem em movimento, em todo o seu espectro e seja qual for a época abordada, são também obviamente questões de museologia e de museografia de cinema (veja-se em particular
a gama de soluções utilizáveis no acompanhamento musical dos filmes mudos e as questões
éticas e programáticas que lhes estão associadas e que hoje são pensadas num contexto de
cinemateca). Na primeira edição de um festival que se propõe explorar essas relações, a Cinemateca Portuguesa associa-se ao UNDERSCORE em duas sessões complementares, nas quais
estão em jogo duas vertentes da relação música-cinema fora do universo do cinema sonoro tal
como habitualmente entendido – a exibição de uma obra relevante do cinema mudo português
acompanhada de uma nova partitura para piano executada pelo compositor, e uma sessão
dedicada à criação contemporânea, em que autores de música e de imagem exploram caminhos
possíveis do diálogo entre as duas áreas.

f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 16 às 19:00
CESEM: PENSAR A MÚSICA – UM DIÁLOGO ABERTO

PULSARS
de Isabel Pires
Música electroacústica de Isabel Pires
Música de 2013, versão com filme de 2017
Portugal, 2017 – 13 min

ASPERITY
Filme de animação de Tom Jobbins, Melanie Hasemore e
Rowena Hornshaw
Composição e interpretação (viola de arco) de Bruno Gabirro
(som gravado).
Portugal, 2007 – 1 min e 58 seg

I BELIEVE THAT, TOO
Filme de animação de Luís Alegre
Música electroacústica de Rui Pereira Jorge
Portugal, 2007 – 2 min

TERRAS INTERIORES
de Eduardo Brito (realização) e David Ferreira (montagem)
Música: Composição de Carlos Marecos. Interpretação ao vivo
de Joana Gama (piano)
Portugal, 2013 – 11 min e 37 seg

Todas as imagens em suporte digital.
Som gravado digitalmente nas três primeiras peças.

MULHERES DA BEIRA

Sessão mista, incluindo a exibição das obras,
apresentações e debate.
com a presença de Isabel Pires, Bruno Gabirro,
Rui Pereira Jorge, Carlos Marecos e Joana Gama
duração total das peças apresentadas: 28 min e 38 seg | M/12
Nesta sessão serão apresentados e discutidos vários trabalhos
desenvolvidos por artistas investigadores do CESEM (Centro
de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Universidade
Nova de Lisboa). São trabalhos curtos de duração variada,
que exploram abordagens artísticas também variadas da relação entre a música e a imagem em movimento. Os autores descrevem-nos como um projeto de eletroacústica com
imagem em movimento, uma “viola animada”, uma “banda
desenhada sonorizada”, e um filme com acompanhamento
musical ao vivo pela pianista Joana Gama. A segunda obra é
apresentada em estreia em Portugal e a terceira em estreia
absoluta. As peças serão ponto de partida para uma conversa
com os músicos, trazendo à discussão pública o trabalho de
investigação deste centro.

f fSala M. Félix Ribeiro | Sexta-feira, dia 16 às 21:30
MULHERES DA BEIRA
de Rino Lupo
com Brunilde Júdice, Mário Santos, António Pinheiro, Duarte Silva
Portugal, 1921 – 81 min / mudo | M/12

COM ACOMPANHAMENTO DE PIANO AO VIVO
POR NICHOLAS MCNAIR (COMPOSIÇÃO ORIGINAL)

Tendo como objetivo a muito recente edição do filme em DVD
(edição dupla da Cinemateca, com este filme e OS LOBOS, do
mesmo realizador), Nicholas McNair compôs uma partitura
original para piano, que toca agora ao vivo pela primeira vez.
AS MULHERES DA BEIRA, ou, como sugere o título alternativo
da obra, FUNESTA AMBIÇÃO, foi uma produção da Invicta
Film (a mais importante produtora portuguesa do tempo do
mudo) baseada num conto de Abel Botelho. No filme, Brunilde
Júdice, a Mariana do AMOR DE PERDIÇÃO de Pallu (1919), tem
uma fortíssima presença no papel de Aninhas, uma jovem de
Arouca que inclina o seu arrebatamento para o Fidalgo da
Mó que cedo a desprezará, em desfavor de André, o pastor
contemplativo que por ela nutre uma sincera paixão. Trata-se de um dos mais singulares casos do nosso cinema mudo,
com um imaginário “flamejante”, a marca sensual de Brunilde
Júdice e uma belíssima fotografia de Costa de Macedo.

CINED - PROGRAMA EUROPEU DE CINEMA PARA JOVENS
EM COLABORAÇÃO COM OS FILHOS DE LUMIÈRE-ASSOCIAÇÃO CULTURAL
Prosseguindo a colaboração iniciada em
março deste ano, esta sessão integra-se no projeto de cooperação europeia
coordenado pelo Institut Français (Paris)
com o apoio pedagógico da Cinemateca
Francesa, através do seu programa internacional “Cinéma Cent Ans de Jeunesse”,
e o apoio financeiro da Europa Criativa via
programa MEDIA – Desenvolvimento de
Audiências, dinamizado em Portugal por
Os Filhos de Lumière Associação Cultural.
A plataforma CinEd é um projeto “dedicado à educação cinematográfica, cujo objetivo é dar a conhecer aos jovens a riqueza
e a diversidade do cinema, disponibilizando, através de uma plataforma ‘online’
(www.cined.eu), um conjunto de obras
cinematográficas europeias – patrimoniais
e contemporâneas – legendadas em oito línguas, entre as quais o português, que se destinam a jovens de várias faixas
etárias, no âmbito escolar”. Em Portugal, este Ciclo é simultâneo à apresentação dos cadernos pedagógicos elaborados
pelo CinEd, com pistas de trabalho sobre os filmes a exibir, “promovendo a sua disseminação junto de professores e
agentes de educação para que estes possam, mais tarde, utilizá-los autonomamente em contexto de sala de aula”.
A sessão é dinamizada por uma equipa de cineastas-formadores.

f fSala M. Félix Ribeiro | Terça-feira, dia 20 às 15:30
L’INTERVALLO
de Leonardo di Costanzo
com Salvatore Ruocco, Francesca Riso, Alessio Gallo
Itália, 2012 – 90 min / legendado em português | M/12

projeção seguida de conversa com o público
L’INTERVALLO é a primeira ficção de Leonardo di Costanzo,
realizador que até então trabalhara essencialmente na área
do documentário. Napolitano, se não por nascimento por
adopção, o sul de Itália é uma área, geográfica e social, do seu
especial interesse. L’INTERVALLO aborda, então, a persistência
do domínio da mafia napolitana (a Camorra) sobre muitos
sectores da vida da cidade, centrando-se na história de uma
adolescente mantida como refém por ofensas a um chefe
mafioso, e na relação dela com o inexperiente guarda que
é posto a vigiá-la. L’INTERVALLO recebeu vários prémios
em Itália, tendo sido considerado, no ano em que estreou,
“melhor primeira obra”. Primeira exibição na Cinemateca.
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SALA LUÍS DE PINA
GÉRARD COURANT – O HOMEM-CÂMARA
COM A PRESENÇA DO REALIZADOR
Gérard Courant bem merece a alcunha de “Homem-Câmara”, título
de um livro de entrevistas a ser publicado no corrente ano. Vejamos os
números: desde 1970, quando ainda não tinha vinte anos, realizou mil e
dezanove filmes, dos quais trezentas e duas longas-metragens, num total
de quase oitocentas horas de cinema, em variados suportes. A sua obra
foi mostrada em diversos países, não apenas em cinemas de arte, festivais
e cinematecas, mas também nos Festivais de Avignon, Hyères e Cannes e
em instituições como o parisiense Centro Pompidou. Autor de livros sobre
Werner Schroeter e Philippe Garrel, Courant é o realizador do filme mais
longo da História do cinema, CINÉMATON, um “work in progress” que
atualmente tem cento e noventa e oito horas e oito segundos de duração.
Nascido em Lyon, que para ele é a verdadeira “ville Lumière”, pois foi lá
que os irmãos que levavam este nome deram forma definitiva à invenção
do cinema, Gérard Courant instalou-se em Paris aos 24 anos e começou a participar ativamente no intenso movimento
do cinema independente ou experimental francês, cujos membros tinham laços com a literatura e as artes plásticas,
além de passar muitas horas na cinemateca (“O que me interessa no cinema clássico americano não é realmente a
história, as personagens ou a psicologia, não, são os lábios de Marylin, os beijos de Gene Tierney, o olhar de Marlene.
Interesso-me essencialmente pela sensualidade das imagens”). Desde o início, Courant organizou a sua obra em séries,
quase todas “in progress”: CINÉMA (fachadas de cinemas onde passam os seus filmes), MES LIEUX D’HABITATION, DE
MA CHAMBRE D’HÔTEL, encenações da Paixão de Cristo. Em 1978, começa a série dos CINÉMATON, retratos ou auto-retratos em Super-8, que obedecem de maneira estrita aos seguintes princípios formais: um plano fixo único, com a
câmara num tripé, em grande plano sobre o rosto da pessoa filmada, sem som e uma duração igual à totalidade de uma
bobine em Super-8, três minutos e vinte e cinco segundos, o que é muito tempo em cinema. Como observa o realizador:
“Contrariamente ao vídeo, o Super-8 e o 16 mm, caríssimos, não me permitiam errar. Tive de pensar tudo de antemão,
a partir de textos que tinha escrito sobre Warhol ou Ackerman”. O realizador aprova totalmente as intervenções do
público durante as sessões do CINÉMATON: “Lembro-me de sessões que eram verdadeiros ‘happenings’”. Nas suas
longas-metragens, há frequentemente um trabalho sobre a própria matéria fílmica, com manipulação da película (tintagens, furos), o uso exclusivo de planos fixos ou apropriações na tradição do “ready made”. Num artigo em Art-Press,
Fabrice Revault d’Allones observou que “Gérard Courant não apenas tem ideias, mas tem coerência nas suas ideias.
Nos CINÉMATONS, nas suas curtas e longas-metragens, desprende-se uma atitude coerente, importante, talvez capital
(como a pena que leva este nome): a exploração da fronteira sempre aberta entre a imagem fixa e a imagem animada”.
Para esta breve retrospetiva em Lisboa, o próprio Gérard Courant organizou os cinco programas que a compõem: para
abrir, um programa de CINÉMATONS de célebres cineastas, seguido por outros quatro programas que reúnem um
CINÉMATON e uma longa-metragem. Devido à extrema fragilidade do suporte original em Super-8, todos os filmes
serão apresentados em cópias digitais. Gérard Courant estará presente em todas as sessões.

f fSala Luís de Pina | Segunda-feira, dia 19 às 18:30
30 CINÉMATONS DE CINEASTAS
de Gérard Courant
com Manoel de Oliveira, Jean-Luc Godard, Youssef Chahine,
Salah Abou Seif, Philippe Garrel,
Emilio Fernandez, Wim Wenders, Maurice Pialat,
Alain Tanner, Fernando Arrabal, Volker Schlöndorff,
Margarethe von Trotta, Terry Gilliam, Samuel Fuller,
John Berry, Marco Bellocchio, Roberto Begnini,
Nagisa Oshima, Ettore Scola, Bryan Forbes, Carlo Lizzani,
Bigas Luna, Mario Monicelli, Nelson Pereira dos Santos,
Sergei Paradjanov, Daniel Schmid, Vitali Kanevsky,
Jean Rouch, Gleb Panfilov, Jonas Mekas
França, 1978–2017 – 120 min / sem diálogos | M/12

Para a sessão inaugural deste Ciclo na Cinemateca Gérard
Courant propõe uma antologia do “filme mais longo da
História do cinema” o CINÉMATON. E escolheu um programa
composto unicamente por retratos de cineastas célebres, de
gerações, países e tendências muito variadas, filmados ao
sabor das suas viagens e dos seus encontros. Começamos
com o centésimo-segundo CINÉMATON, que retrata Manoel
de Oliveira em Berlim em 1981 (“como os seus filmes:
estático, comovente, cercado por uma luz inebriante”), a
que se segue Godard, filmado dois dias depois, a assinar o
contrato de distribuição de SAUVE QUI PEUT (LA VIE), antes
de acompanharmos uma sequência extremamente variada de
retratos, dentro dos rigorosos parâmetros do filme. Gérard
Courant declarou numa entrevista que nos CINÉMATONS
“os grandes cineastas são interessantes. A maioria, não faz
nada. Têm confiança suficiente nos poderes da imagem para
poderem se permitir isto. Os atores têm mais dificuldades, não
sem razão: não têm nenhum papel a representar”. Courant
também é de opinião que, embora seja possível programar
CINÉMATONS isolados, como será o caso em Lisboa, é “a
acumulação que dá o pleno sentido” ao projeto.

f fSala Luís de Pina | Terça-feira, dia 20 às 18:30
CINÉMATON nº 2146
com Pedro Costa

LES AVENTURES D’EDDIE TURLEY
com Philippe Dubuquoy, Françoise Michaud, Joseph Morder,
Lucia Fioravanti, Mariola San Martin, Joël Barbouth
de Gérard Courant
França 2006 e 1987 – 4
 min e 90 min / legendado eletronicamente em português

duração total da projeção: 94 min | M/12
Filmado em 35 mm e estreado no Festival de Cannes (Perspectivas
do Cinema Francês), LES AVENTURES D’EDDIE TURLEY presta

homenagem a ALPHAVILLE, de Jean-Luc Godard, tendo por
base um dispositivo formal extremamente preciso, como é
costume na obra de Gérard Courant. A preto e branco, o filme
conta as aventuras do “agente secreto intergaláctico Eddie
Turley, vindo dos Países Exteriores, em Moderncity, uma cidade
sem alma e robotizada”, exatamente como no filme de Godard.
Mas o filme de Courant está longe de ser um “pastiche”: foi
filmado durante um ano em várias partes do mundo e a seguir,
durante mais um ano de trabalho, o realizador extraiu sete
mil fotogramas, dos quais guardou dois mil e quatrocentos na
montagem final. Ou seja, embora seja apenas composto por
imagens fixas, LES AVENTURES D’EDDIE TURLEY não é composto
por fotografias e sim por imagens em movimento paralisadas.
Diz o realizador: “O filme era uma aposta: demonstrar que era
possível fazer nascer o movimento a partir de imagens fixas.
Não nos esqueçamos que o cinema não é movimento, é a ilusão
do movimento: o cinema são 24 imagens fixas por segundo”. A
abrir a sessão, o CINÉMATON de Pedro Costa, feito em Bruxelas,
no dia 19 de novembro de 2006.

f fSala Luís de Pina | Quarta-feira, dia 21 às 18:30
CINÉMATON nº 1825
com Isabel Ruth

24 PASSIONS
com os habitantes de Burzet
de Gérard Courant
França, 1996 e 2003 – 4
 min e 70 min / legendado eletronicamente em português

duração total da projeção: 74 min | M/12
Durante vinte e quatro anos, entre 1980 e 2003, Gérard
Courant filmou em Super-8 a encenação da Paixão de Cristo
que tem lugar na Sexta-Feira Santa na aldeia de Burzet, na
região da Ardèche, desde o século XIII. “Ao chegar ali pela
primeira vez, fiquei surpreendido com o espetáculo e tive a
sensação de estar num grande filme bíblico de Hollywood dos
anos cinquenta. Fiquei impressionado com a beleza das cores
das roupagens, dignas do Technicolor e pela justeza do tom
dos atores”. Definindo o seu filme como um trabalho que
“incensa o tempo e a memória, testemunho de um minúsculo
acontecimento que é visto à lupa”, Gérard Courant diz-se
satisfeito por ter filmado ali ao longo de vinte e quatro anos,
“pois este também é um filme sobre o cinema e o tempo
que passa. O cinema é filmado a 24 imagens por segundo
(contrariamente ao vídeo, que o é a 25) e a Via Crucis tem vinte
e quatro estações!”. Neste filme, “Gérard Courant age como
historiador da arte, que postula o acontecimento filmado
como uma obra e também parece buscar uma forma de
Paixão, de que o Calvário na Ardèche seria a matéria prima”,
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observou o Journal des Écrans Documentaires, ao passo
que Jean-Pierre Rehm viu no filme “ligações com coisas que
me tocam muito, como o Jean Eustache de LA ROSIÈRE DE
PESSAC: o cinema como documento sobre o trabalho do
tempo”. A abrir a sessão, o CINÉMATON de Isabel Ruth, feito
em Taormina, no dia 29 de dezembro de 1996.

f fSala Luís de Pina | Quinta-feira, dia 22 às 18:30
CINÉMATON nº 938
com Paulo Rocha

À TRAVERS L’UNIVERS
com os habitantes de Saint-Marcellin
de Gérard Courant

HOMENAGEM A ANDREA TONACCI
EM COLABORAÇÃO COM OS ENCONTROS CINEMATOGRÁFICOS DO FUNDÃO
O cinema de Andrea Tonacci chegou à Cinemateca em 2012, no contexto do Ciclo “O Cinema Marginal Brasileiro e as
suas fronteiras”, com as suas primeiras obras realizadas entre 1965 e 1970 (as três que agora voltamos a exibir, incluindo
a sua longa inicial, BANG BANG). A isso sucedeu – em 2015, já em colaboração com os Encontros do Fundão e contando
com a presença do autor – a programação de obras mais recentes, feitas após a inflexão do seu trabalho para áreas do
documentário e do cinema-ensaio em que abordou especialmente as culturas autóctones. Conhecida a sua morte em
dezembro último, decidimos (mais uma vez em parceria com os “Encontros”) voltar ao seu universo, evocando de novo
as suas icónicas obras da fase inicial e prestando assim homenagem ao autor de um trabalho imensamente original cuja
presença na Cinemateca deixou uma marca profunda.

França, 1987 e 2005 – 4 min e 67 min / sem diálogos

duração total da projeção: 71 min | M/12
Gérard Courant apresenta À TRAVERS L’UNIVERS, filmado
em Super-8, como “a terceira parte da minha série
cinematográfica MES VILLES D’HABITATION. O filme é um
inventário das 127 ruas (na primeira parte) e das 17 praças
(na segunda parte), de Saint-Marcellin na região de Isère”,
entre Grenoble e Valence. O dispositivo formal consiste em
mostrar as ruas e praças em ordem alfabética, “o que falseia
totalmente a geografia”, como observou um crítico. O filme
também é uma homenagem aos inventores definitivos do
cinema, os irmãos Lumière: depois de um plano fixo sobre a
placa que indica o nome da rua ou praça, Courant reata com
as “vues” dos Lumière e faz planos fixos de cerca de vinte
segundos do local. No seu blog, o Dr. Orlof observou que “esta
justaposição de ‘vues’ cria uma impressão semelhante à que
temos ao descobrirmos os CINÉMATONS: a impressão de ver
repetir-se coisas, mas com ligeiras diferenças, que fazem todo
o interesse do dispositivo”. A abrir a sessão, o CINÉMATON de
Paulo Rocha, feito em Rimini, no dia 7 de julho de 1987.

f fSala Luís de Pina | Sexta-feira, dia 23 às 18:30
CINÉMATON nº 369
com Rui Nogueira

CINÉMATON SURPRESA
BB + MARILYN = GODARD + PREMINGER
de Gérard Courant
França, 1984, data desconhecida e 2013 / 8 min e 93 min / legendado
eletronicamente em português

duração total da projeção: 101 min | M/12
Em 2013, Gérard Courant realizou nada menos do que três
filmes à volta de Brigitte Bardot, na linha dos filmes sobre
o cinema que trabalham sobre obras clássicas e formam
um dos filões mais conhecidos e abundantes do cinema
contemporâneo. Nestes três filmes, Courant mistura dois
filmes clássicos, atingindo sempre a duração de uma longametragem do período clássico, 90 minutos. Em BB + MARILYN
= GODARD + PREMINGER, assistimos ao encontro de dois
dos maiores ícones femininos do cinema de finais dos anos
cinquenta, Brigitte Bardot e Marilyn Monroe, num trabalho
que sobrepõe …ET DIEU CRÉA LA FEMME, de Roger Vadim e LE
MÉPRIS, de Jean-Luc Godard. A abrir a sessão, o CINÉMATON
de Rui Nogueira, feito em Genebra, no dia 2 de outubro de
1984 e um CINÉMATON surpresa.

BANG BANG

f fSala Luís de Pina | Sábado, dia 3 às 18:30
OLHO POR OLHO

com Daniele Gaudin, Fábio Sigolo, Francisco Arruda

BLABLABLA

com Paulo Gracindo, Nelson Xavier, Irma Alvarez
Brasil, 1968 – 28 min

BANG BANG

com Paulo César Pereio, Abraaão Farc, Ezequiel Marques
de Andrea Tonacci
Brasil, 1966, 1968 e 1971 – 20, 28 e 93 min

duração total da sessão: 141 min | M/12
Na primeira fase da sua carreira, como cineasta do “underground” brasileiro, em São Paulo, Andrea Tonacci realizou alguns filmes extremamente originais, que absorvem as formas
da Nouvelle Vague e do underground americano. OLHO POR
OLHO sintetiza esta dupla filiação, numa ficção que acompanha personagens de grande violência e irracionalidade. Segundo filme de Tonacci, BLABLABLA é um brilhante panfleto
político, em que Tonacci contrapõe o discurso fascista de um

ditador, não muito diferente do de alguns generais brasileiros, imagens de arquivo e imagens encenadas de um grupo
de guerrilheiros em ação. Deste modo, o realizador contrapõe
o vazio da palavra, sublinhado pelo título do filme e a urgência da ação política. Mais lúdico, BANG BANG mostra-nos um
homem que percorre São Paulo às voltas com acontecimentos
que escapam ao seu controle. Filmado a preto e branco com
grande virtuosidade, repleto de travellings muito precisos, o
filme foi inicialmente concebido em sete sequências, que poderiam ser mostradas numa ordem variada, como CHELSEA
GIRLS, de Andy Warhol, embora o realizador tenha decidido
dar-lhe uma montagem definitiva para a distribuição e tenha
desistido desta estrutura aleatória. Composto por uma série
de segmentos sem relação direta, embora com uma personagem principal, trata-se de um filme extremamente forte, ao
mesmo tempo conceptual e muito material. Realizado por um
homem de apenas 23 anos, BANG BANG foi apresentado na
Quinzena de Realizadores em Cannes, a convite do crítico português exilado José Novaes Teixeira.

IMAGEM POR IMAGEM
(CINEMA DE ANIMAÇÃO)
f fSala Luís de Pina | Segunda-feira, dia 5 às 18:30
JIN HOU XIANG YAO / GOLDEN MONKEY
CONQUERS THE EVIL
de Te Wei, Yan Dingxian, Lin Wenxiao
China, 1985 – 89 min / legendado eletronicamente em português | M/12

Depois de duas sessões aqui apresentadas nos últimos meses
com clássicos da animação chinesa de curta-metragem,
terminamos por agora esta nossa viagem pelo trabalho dos
Estúdios de Animação de Xangai com a exibição de uma
longa-metragem com as aventuras de um herói do imaginário
chinês, o Rei Macaco, protagonista de tantas histórias em
livro, banda desenhada, filmes e jogos de computador. A
realização, como acontece frequentemente em filmes de
animação de fundo, é tripartida, incluindo a assinatura de
Wei Te, autor do já exibido SHAN SHUI QING (FEELINGS OF
MOUNTAIN AND WATERS), bem representativo da qualidade
e beleza do seu trabalho. A cópia projetada (naturalmente
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com legendagem eletrónica em português) corresponde à
versão dobrada em francês, que, sendo uma das versões de
circulação internacional da obra, considerámos neste caso
justificável exibir pese embora o princípio geral de exibição
em versão original aqui normalmente seguido. Além da
tradução indicada em inglês, o filme é também conhecido
como “Golden Monkey Conquers the Evil”, “The Monkey King
and the White Bone Devil” ou “Monkey King Exorcism”.

f fSala Luís de Pina | Quarta-feira, dia 28 às 18:30
A OBRA DE LUÍS DA MATTA ALMEIDA

HISTÓRIA PERMANENTE DO
CINEMA PORTUGUÊS
Em junho, um “double-bill” à distância, com as duas obras que, no nosso cinema, se confrontaram com a tragédia e o mito
de Pedro I e Inês de Castro. Trazendo a esta sala o filme de José Carlos de Oliveira, colocamo-lo em diálogo com a obra de
Leitão de Barros estreada em 1945 – por sua vez uma das duas sessões realizadas este mês com obras deste realizador, cuja
morte ocorreu há exatamente 50 anos (a outra ocorrerá no dia 28 com o filme LISBOA CRÓNICA ANEDÓTICA).
a transcender, pela inventiva e a sofisticação visual, o que
tenderiam a ser os limites do seu excessivo convencionalismo
dramático.

O HOMEM DA CABEÇA DE PAPELÃO
de Luís da Matta Almeida, Pedro Lino
Portugal, Reino Unido, 2010 – 11 min

O CÁGADO

f fSala Luís de Pina | Segunda-feira, dia 26 às 18:30

de Luís da Matta Almeida, Pedro Lino
Portugal, Reino Unido, 2012 – 11 min

INÊS DE PORTUGAL

O GIGANTE

de José Carlos de Oliveira
com Cristina Homem de Mello, Heitor Lourenço,
Carlos Cabral, Afonso Melo

de Luís da Matta Almeida, Julio Vanzeler
Portugal, Reino Unido/Brasil/Espanha, 2012 – 11 min

Portugal, Espanha, França, 1997 – 90 min | M/12

RAQUEL SILVESTRE, A PASTORA
de Marina Palácio

Com a presença de José Carlos de Oliveira

Portugal, 2014 – 11 min

ODD IS AN EGG

INÊS DE CASTRO

de Kristin Ulseth
Noruega, Portugal, 2016 – 11 min

A MARAVILHOSA EXPEDIÇÃO ÀS ILHAS
ENCANTADAS (um episódio)
de Luís da Matta Almeida
Portugal, 1992 – 5 min

BÊ-Á-BÁ (um episódio)
de Luís da Matta Almeida, Nélia Cruz
Portugal, 2007 – 3 min

SALTINHOS (um episódio)
de Luís da Matta Almeida, Pedro Lino
Portugal, Reino Unido, 2011 – 5 min

duração total da projeção: 68 min | M12
com a presença de Luís da Matta Almeida
No percurso que esta rubrica da programação mensal da
Cinemateca tem vindo a fazer pelo trabalho dos mais importantes
e persistentes autores de cinema de animação em Portugal, não
podia haver melhor ocasião para convidar Luís da Matta Almeida
do que a comemoração dos 25 anos de carreira deste realizador
e produtor de importância capital para o desenvolvimento e
a credibilidade, nacional e internacional, da nossa produção
neste setor. Formado em Cinema e Televisão, Audiovisual e
Multimédia, começou a trabalhar em animação em 1987, assinou
o seu primeiro trabalho em 1992 e fundou a Zeppelin Filmes em
1997. Membro da European Cartoon Board, Vice-Presidente da
Associação Portuguesa de Produtores de Animação e Presidente
da Casa da Animação, já realizou, produziu e distribuiu filmes e
séries de televisão que conquistaram mais de uma centena de
prémios e menções nacionais e internacionais, com destaque
para o Cartoon d’Or, que premeia a melhor animação europeia
do ano, conquistado em 2000 por A SUSPEITA (o filme de José
Miguel Ribeiro que Luís da Matta Almeida produziu). O título
mais recente do programa que vamos exibir, a coprodução entre
Noruega e Portugal, ODD IS AN EGG, acaba de vencer o prémio
de melhor curta de animação no Festival de Cinema de Tribeca,
em Nova Iorque.

f fSala Luís de Pina | Terça-feira, dia 6 às 18:30
INÊS DE CASTRO
de Leitão de Barros
com António Vilar, Alicia Palacios, Erico Braga,
Raul de Carvalho, Maria Dolores Pradera, João Villaret
Portugal, Espanha, 1945 – 102 min | M/12

Coprodução luso‑espanhola e ambiciosa reconstituição histórica rodada em Espanha, INÊS DE CASTRO parte da adaptação da obra de Afonso Lopes Vieira A Paixão de Pedro,
o Cru, e é a variação de Leitão de Barros das histórias que
rondam a lenda de Pedro e Inês. Peça importante do investimento no cinema de glorificação histórica tão defendido por
António Ferro, e ainda do esforço de internacionalização do
cinema português, é, por outro lado, um dos grandes exemplos das capacidades plásticas de Barros, que o levaram, em
particular na segunda parte do filme e nas sequências finais,

Primeiro filme de longa-metragem de José Carlos de Oliveira
– que se iniciou no cinema aos 22 anos nas Produções
Francisco de Castro e que começou por dirigir ficção para a
RTP na década de 90 – INÊS DE PORTUGAL começa por ser
a afirmação de uma estratégia pessoal para, num contexto
sempre difícil para tal, erguer um cinema com vocação de
grande público e com produção consistente. Essa estratégia
passa pelo investimento em múltiplas funções – além de
realizador, José Carlos de Oliveira é o seu próprio produtor,
diretor de fotografia e coargumentista – e passou ainda,
particularmente em duas das suas “longas”, pela vontade
expressa de agarrar grandes temas da memória coletiva
portuguesa, histórica ou recente (aqui o mito de Pedro
e Inês, depois, em PRETO E BRANCO, a guerra colonial).
O modo como isto é conjugado é relativamente singular
na produção portuguesa das últimas décadas, facto que
levou Leitão Ramos a referir-se ao autor dizendo que “não
pertence a nenhuma ‘família’ do cinema português nem se
parece importar com filiações”. Vinte anos depois da estreia,
como poderemos vê-lo? Primeira exibição na Cinemateca.

50 ANOS DA MORTE
DE LEITÃO DE BARROS
Falecido no dia 29 de junho de 1967, José Leitão de Barros – nome incontornável da primeira grande geração de
realizadores portugueses, que marcou a viragem dos anos vinte para os anos trinta e a primeiras décadas do sonoro – é
evocado em duas sessões deste mês de junho de 2017: INÊS DE CASTRO (1945), exibido na rubrica “História Permanente
do Cinema Português”, e LISBOA CRÓNICA ANEDÓTICA (1930), cuja projeção é feita neste contexto e ainda a propósito
da edição do filme em DVD – mais uma edição DVD da Cinemateca a lançar até final do ano.

f fSala Félix Ribeiro | Quarta-feira, dia 28 às 21:30
LISBOA, CRÓNICA ANEDÓTICA
de Leitão de Barros
com Adelina Abranches, Nascimento Fernandes,
Augusto Melo, Teresa Gomes, Beatriz Costa,
Vasco Santana, Chaby Pinheiro, Eugénio Salvador

Um dos mais interessantes títulos do cinema mudo português
e o mais famoso dos documentários com Lisboa como fundo
e personagem. LISBOA, CRÓNICA ANEDÓTICA é uma viagem
pela capital portuguesa com apontamentos ficcionados de
pendor cómico, descrevendo “como se nasce, vive e morre em
Lisboa” no fim dos anos vinte do século XX. Alguns dos mais
populares atores da época, entre eles EUGÉNIO SALVADOR,
surgem em pequenas aparições.

NOITES DE OURO
2017

Portugal, 1930 – 120 min / mudo | M/6

EM COLABORAÇÃO COM A
ACADEMIA PORTUGUESA DE CINEMA

COM A LINHA DE SOMBRA

Curtas-metragens premiadas pelas academias de cinema
de todo o mundo. Entrada livre mediante levantamento
de ingressos na bilheteira.

PROGRAMA A ANUNCIAR
Sala Luís de Pina | Qua. [7] 16:00

PROGRAMA A ANUNCIAR

COM ACOMPANHAMENTO DE PIANO AO VIVO
POR FILIPE RAPOSO

Em nova iniciativa organizada em conjunto com a livraria Linha de Sombra,
JULES ET JIM é apresentado no dia do lançamento, na livraria, de Imagens
em Fuga Os Fantasmas de François Truffaut, de José Bertolo. A apresentação
do livro tem lugar às 17h de 24 de junho, no espaço da Linha de Sombra,
com as participações do autor, Fernando Guerreiro e Mário Jorge Torres, que
conversarão sobre o livro e o cinema de Truffaut.

Sala Luís de Pina | Qua. [7] 18:30

f fSala Luís de Pina | Sábado, dia 24 às 18:30

PROGRAMA A ANUNCIAR

JULES ET JIM

Sala Luís de Pina | Qua. [7] 22:00

PROGRAMA A ANUNCIAR
Sala Luís de Pina | Qui. [8] 16:00

PROGRAMA A ANUNCIAR
Sala Luís de Pina | Qui. [8] 18:30

PROGRAMA A ANUNCIAR
Sala Luís de Pina | Qui. [8] 22:00

Jules e Jim
de François Truffaut
com Jeanne Moreau, Oskar Werner, Henri Serre
França, 1962 – 100 min / legendado em português | M/16

JULES ET JIM é um título fundamental, não só da Nouvelle Vague mas de toda a obra de Truffaut, que ousou realizar um filme “de
época”, o que era absolutamente insólito para o jovem cinema de então, guardando o tema da liberdade sexual, uma das marcas da
Nouvelle Vague. Baseado num romance de Henri-Pierre Roché, o filme conta a história da relação triangular entre dois homens e uma
mulher, numa construção em espiral, rumo a um final trágico e pacificador. Para Jeanne Moreau, Henri Serre e Oskar Werner bastava
este filme como garantia de imortalidade.
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1

QUINTA-FEIRA

15H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | C
 INEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

18H30 | SALA LUÍS DE PINA | CINEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

DEBATE

ESBOÇOS
Sofia Pequeno
DESPERTAR
REALIDADE PARALELA
Elisabete Gradiz

LILITH
Robert Rossen
THE HEARTBREAK KID
Elaine May

2

SEXTA-FEIRA

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

THE HEARTBREAK KID
Elaine May
18H30 | SALA LUÍS DE PINA | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

A COUNTESS FROM HONG KONG
Charles Chaplin
19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | CINEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

COMBOIO
Isabel Dias Martins
VOLTA À TERRA
João Pedro Plácido
21H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

REFLECTIONS IN A GOLDEN EYE
John Huston

3

SÁBADO

15H00 | SALÃO FOZ | CINEMATECA JÚNIOR

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO
Luigi Comencini

22H00 | SALA LUÍS DE PINA | NOITES DE OURO 2017

18H30 | SALA LUÍS DE PINA | HOMENAGEM A ANDREA TONACCI

OLHO POR OLHO
BLABLABLA
BANG BANG
Andrea Tonacci

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | T
 HE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

THE PARALLAX VIEW
Alan J. Pakula
18H30 | SALA LUÍS DE PINA | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

ACCIDENT
Joseph Losey

5

SEGUNDA-FEIRA

LE DÉPART
Jerzy Skolimowski
LE TEMPS RETROUVÉ
Raoul Ruiz

18H30 | SALA LUÍS DE PINA | IMAGEM POR IMAGEM
(CINEMA DE ANIMAÇÃO)

JIN HOU XIANG YAO / GOLDEN MONKEY
CONQUERS THE EVIL
Te Wei, Yan Dingxian, Lin Wenxiao
19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | CINEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

A CAÇA REVOLUÇÕES
Margarida Rego
METÁFORA OU A TRISTEZA VIRADA DO
AVESSO
Catarina Vasconcelos
LINHA VERMELHA
José Filipe Costa
21H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | O QUE QUERO VER

SECRET LIVES
Edmond T. Gréville

6

THE BIG SHAVE
Martin Scorsese
THE TRIP
Roger Corman
18H30 | SALA LUÍS DE PINA | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

THE GRADUATE
Mike Nichols
19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | C
 INEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

DA MEIA NOITE PRO’ DIA
Vanessa Duarte
RETRATO DE INVERNO DE UMA PAISAGEM
ARDIDA
Inês Sapeta Dias
A SALIVA DO LOBO
Joana Torgal, Rodolfo Pimenta

INÊS DE CASTRO
Leitão de Barros
19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | CINEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

SUPERFÍCIE
Rui Xavier
OUTONO
Marco Amaral
PAUL
Marcelo Felix
21H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

BELLE DE JOUR
Luis Buñuel

18H30 | SALA LUÍS DE PINA | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

THE BIG SHAVE
Martin Scorsese
THE TRIP
Roger Corman
GIGANTES DO DOURO
André Valentim Almeida
TRIÂNGULO DOURADO
DOCUMENTO BOXE
Miguel Clara Vasconcelos

16

21H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

A NEW LEAF
Elaine May

8

QUINTA-FEIRA

15H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

THE GRADUATE
Mike Nichols
16H00 | SALA LUÍS DE PINA | NOITES DE OURO 2017

PROGRAMA A ANUNCIAR
18H30 | SALA LUÍS DE PINA | NOITES DE OURO 2017

PROGRAMA A ANUNCIAR
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18H30 | SALA LUÍS DE PINA | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

THE FORTUNE
Mike Nichols
19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | A CINEMATECA COM O
UNDERSCORE - FESTIVAL DE MÚSICA, SOM, IMAGEM EM
MOVIMENTO E ARQUIVO

PULSARS
Isabel Pires
ASPERITY
Tom Jobbins, Melanie Hasemore, Rowena
Hornshaw
I BELIEVE THAT, TOO
Luís Alegre
TERRAS INTERIORES
Eduardo Brito, David Ferreira
21H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | A CINEMATECA COM O
UNDERSCORE - FESTIVAL DE MÚSICA, SOM, IMAGEM EM
MOVIMENTO E ARQUIVO

SÁBADO

15H00 | SALÃO FOZ | CINEMATECA JÚNIOR

THE JUNGLE BOOK
Wolfgang Reitherman
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | DOUBLE BILL

HIGH SIERRA
COLORADO TERRITORY
Raoul Walsh
21H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM
TRANSE / THE HEARTBREAK KIDS: WARREN BEATTY &
ELAINE MAY

BONNIE AND CLYDE
Arthur Penn

19

SEGUNDA-FEIRA

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | T
 HE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

HEAVEN CAN WAIT
Warren Beatty, Buck Henry
18H30 | SALA LUÍS DE PINA | GÉRARD COURANT – O HOMEM-CÂMARA

30 CINÉMATONS DE CINEASTAS
Gérard Courant

QUARTA-FEIRA

ISHTAR
Elaine May

PAISAGEM
OS GIRASSÓIS ESPERAM POR TI TODOS OS
DIAS
RASTILHO DA MEMÓRIA
Renata Sancho
BÉTAIL
Joana Sousa
GENTE DO MAR
Dânia Lucas
21H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

PORTRAIT OF JASON
Shirley Clarke
22H00 | SALA LUÍS DE PINA | T
 HE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

BUGSY
Barry Levinson

27

PRIMARY COLORS
Mike Nichols
18H30 | SALA LUÍS DE PINA | T
 HE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

THE BIRDCAGE
Mike Nichols
19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

SPLENDOR IN THE GRASS
Elia Kazan
21H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

ASSATSU NO MORI - TAKASAKI KEIZAI
DAIGAKU TOSO NO KIROKU / FOREST OF
OPRESSION - A RECORD OF THE STRUGGLE AT
TAKASAKI CITY UNIVERSITY OF ECONOMICS
Ogawa Shinsuke

CINÉMATON nº 1825
24 PASSIONS
Gérard Courant
19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | C
 INEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

MARY
PLANT IN MY HEAD
Pedro Maia
SEEMS SO LONG AGO, NANCY
Tatiana Macedo
A TRAMA E O CÍRCULO
Francisco Queimadela, Mariana Caló

28

SMALL TIME CROOKS
Woody Allen
18H30 | SALA LUÍS DE PINA | IMAGEM POR IMAGEM (CINEMA DE
ANIMAÇÃO): A OBRA DE LUÍS DA MATTA ALMEIDA

O HOMEM DA CABEÇA DE PAPELÃO
O CÁGADO
Luís da Matta Almeida, Pedro Lino
O GIGANTE
Luís da Matta Almeida, Julio Vanzeler
RAQUEL SILVESTRE, A PASTORA
Marina Palácio
ODD IS AN EGG
Kristin Ulseth
A MARAVILHOSA EXPEDIÇÃO ÀS ILHAS
ENCANTADAS (um episódio)
Luís da Matta Almeida
BÊ-Á-BÁ (um episódio)
Luís da Matta Almeida, Nélia Cruz
SALTINHOS (um episódio)
Luís da Matta Almeida, Pedro Lino

HORÍ, MÁ PANENKO
O Baile dos Bombeiros
Milos Forman

QUINTA-FEIRA

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | T
 HE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

DICK TRACY
Warren Beatty
18H30 | SALA LUÍS DE PINA | GÉRARD COURANT – O HOMEM-CÂMARA

CINÉMATON nº 938
À TRAVERS L’UNIVERS
Gérard Courant
19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | C
 INEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

AS ONDAS
Miguel Fonseca
REI INÚTIL
Telmo Churro
À NOITE FAZEM-SE AMIGOS
Rita Barbosa
A RAPARIGA NO ESPELHO
Pedro Fortes
21H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

LOIN DU VIETNAM
Joris Ivens, William Klein, Claude Lelouch,
Jean-Luc Godard, Chris Marker, Alain Resnais
22H00 | SALA LUÍS DE PINA | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

ISHTAR
Elaine May
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SEXTA-FEIRA

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | T
 HE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

BUGSY
Barry Levinson
18H30 | SALA LUÍS DE PINA | GÉRARD COURANT – O HOMEM-CÂMARA

CINÉMATON nº 369
CINÉMATON SURPRESA
BB + MARILYN = GODARD + PREMINGER
Gérard Courant
19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | C
 INEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

COMO AS SERRAS CRESCEM
Maria João Soares
O SABOR DO LEITE CREME
Hiroatsu Suzuki, Rossana Torres
21H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | T
 HE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

SHAMPOO
Hal Ashby
22H00 | SALA LUÍS DE PINA | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

DICK TRACY
Warren Beatty

24

SÁBADO

11H00 | SALÃO FOZ | CINEMATECA JÚNIOR | ATELIER FAMÍLIA

A CÂMARA ESCURA – VER O MUNDO DE
PERNAS PARA O AR
15H00 | SALÃO FOZ | CINEMATECA JÚNIOR

MODERN TIMES
Charles Chaplin
15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | DOUBLE BILL

JUDGE PRIEST
THE SUN SHINES BRIGHT
John Ford
18H30 | SALA LUÍS DE PINA | COM A LINHA DE SOMBRA

JULES ET JIM
François Truffaut

QUARTA-FEIRA

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

21H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

22

TERÇA-FEIRA

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

18H30 | SALA LUÍS DE PINA | GÉRARD COURANT – O HOMEM-CÂMARA

MULHERES DA BEIRA
Rino Lupo

17

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | CINEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | T
 HE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

MIKEY AND NICKY
Elaine May

22H00 | SALA LUÍS DE PINA | NOITES DE OURO 2017

PROGRAMA A ANUNCIAR

HEAVEN CAN WAIT
Warren Beatty, Buck Henry

SEXTA-FEIRA

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | T
 HE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

PROGRAMA A ANUNCIAR
NÃO SÃO FAVAS, SÃO FEIJOCAS
Tânia Dinis
PASSANDO À DE ZÉ MAROVAS
Aurora Ribeiro
NO JARDIM DO MUNDO
Maya Rosa

22H00 | SALA LUÍS DE PINA | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

WEEK-END
Jean-Luc Godard

18H30 | SALA LUÍS DE PINA | NOITES DE OURO 2017
19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | CINEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

TERRA EM TRANSE
Glauber Rocha

21H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O
 ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

QUARTA-FEIRA

PROGRAMA A ANUNCIAR

21H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | C
 INEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

15H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

16H00 | SALA LUÍS DE PINA | NOITES DE OURO 2017

QUARTA-FEIRA

THE FORTUNE
Mike Nichols

POINT BLANK
John Boorman

ACCIDENT
Joseph Losey

NOCTURNO
João Nisa
PINTURA HABITADA
Joana Ascensão

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | T
 HE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

22H00 | SALA LUÍS DE PINA | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

7

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | C
 INEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

22H00 | SALA LUÍS DE PINA | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

TERÇA-FEIRA

18H30 | SALA LUÍS DE PINA | HISTÓRIA PERMANENTE DO CINEMA
PORTUGUÊS

CINÉMATON nº 2146
LES AVENTURES D’EDDIE TURLEY
Gérard Courant

ALL FALL DOWN
John Frankenheimer

14

INÊS DE PORTUGAL
José Carlos de Oliveira

L’INTERVALLO
Leonardo di Costanzo

21H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | T
 HE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

THE PARALLAX VIEW
Alan J. Pakula

THE BIRDCAGE
Mike Nichols
18H30 | SALA LUÍS DE PINA | H
 ISTÓRIA PERMANENTE DO CINEMA
PORTUGUÊS

TERÇA-FEIRA

18H30 | SALA LUÍS DE PINA | GÉRARD COURANT – O HOMEM-CÂMARA

SEGUNDA-FEIRA

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | CINED

15H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

McCABE & MRS. MILLER
Robert Altman

20

McCABE & MRS. MILLER
Robert Altman

SEGUNDA-FEIRA

26

MIKEY AND NICKY
Elaine May

22H00 | SALA LUÍS DE PINA | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

12

BULWORTH
Warren Beatty

22H00 | SALA LUÍS DE PINA | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

21H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | A
 CINEMATECA COM A FEIRA DO
LIVRO DE LISBOA

15H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

POINT BLANK
John Boorman

MOUCHETTE
Robert Bresson

19H00 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O
 ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

21H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

MICKEY ONE
Arthur Penn

SEXTA-FEIRA

21H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

21H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

PROGRAMA A ANUNCIAR

9

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | DOUBLE BILL

UMARETE WA MITA KEREDO
“Nasci, Mas…”
OHAYO
“Bom Dia”
Yasujiro Ozu

PENÚMBRIA
Eduardo Brito
SILÊNCIO DE DOIS SONS
Rita Figueiredo
CINZAS, ENSAIO SOBRE O FOGO
Pedro Flores
A TORRE
Nuno Lisboa
ÉTER
Vários realizadores

21H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | ANTE-ESTREIAS

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

21H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | C
 INEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

A FESTA
Joana Cunha Ferreira
8816 VERSOS
Sofia Marques

A COUNTESS FROM HONG KONG
Charles Chaplin

Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema

19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | CINEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

RAMPA
Margarida Lucas
TENHO UM ROSTO PARA SER AMADO
Francisco Valente
MOTU MAEVA
Maureen Fazendeiro
21H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | 50 ANOS DA MORTE
DE LEITÃO DE BARROS

LISBOA, CRÓNICA ANEDÓTICA
Leitão de Barros
22H00 | SALA LUÍS DE PINA | T
 HE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

PRIMARY COLORS
Mike Nichols
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QUINTA-FEIRA

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

SPLENDOR IN THE GRASS
Elia Kazan
18H30 | SALA LUÍS DE PINA | T
 HE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE MAY

SMALL TIME CROOKS
Woody Allen
19H00 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

THE EDGE
Robert Kramer
21H30 | S
 ALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM TRANSE

CSILLAGOSOK, KATONÁK
Vermelhos e Brancos
Miklós Jancsó

30

SEXTA-FEIRA

15H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | O ANO DE 1967 – TERRAS EM
TRANSE / THE HEARTBREAK KIDS: WARREN BEATTY &
ELAINE MAY

BONNIE AND CLYDE
Arthur Penn
19H00 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | CINEMA PORTUGUÊS:
NOVOS OLHARES – IV

ADORMECIDO
BARBA
Paulo Abreu
A BATALHA DE TABATÔ
João Viana
21H30 | SALA M. FÉLIX RIBEIRO | THE HEARTBREAK KIDS:
WARREN BEATTY & ELAINE

RULES DON’T APPLY
Warren Beatty

