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Agnés Varda, ONE SINGS, THE OTHER DOESN'T

O Festival Internacional de Cinema e
Literatura, ao fim de duas edições, passa
a ser o Festival de todo o Algarve com
sede na cidade de Faro: o FICLA (Festival
Internacional de Cinema e Literatura do
Algarve) celebra a sua 3ª edição entre os
dias 2 e 11 de Junho em diferentes espaços da cidade de Faro.
Durante os dias 10 e 11 de Dezembro do
ano passado, apresentámos uma série de
actividades (a projecção do filme “Destello
Bravío” com uma masterclass da realizadora, Ainhoa Rodríguez, mas também a
conferência-performance de Sónia Baptista, seguida de um colóquio entre Ainhoa
Rodriguez, Sónia Baptista e Ana Isabel
Soares sobre o desejo e o corpo da
mulher no cinema e na literatura contemporânea, finalizando com uma jam de
textos e música de Tomás Tello).
PT
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After two editions, the International Film
and Literature Festival becomes the Festival of the whole of the Algarve and is
based in the city of Faro: FICLA (Algarve
International Film and Literature Festival)
celebrates its 3rd Edition between the 2nd
and the 11th of June at various venues
throughout the city of Faro.
Over the 10th and 11th of December last
year, we presented a series of activities: a
screening of the film Destello Bravío with a
masterclass by the director, Ainhoa Rodríguez; a conference-performance by Sónia
Baptista, followed by a colloquium between
Ainhoa Rodríguez, Sónia Baptista and Ana
Isabel Soares about desire and the female
body in contemporary cinema and literature; and ended with a jam of texts and
music by Tomás Tello. It is with this that we
intend to reveal and explore a new Festival
EN

Nesta edição, pretendemos revelar e
explorar uma nova metodologia do Festival,
passando a dar uma nova atenção a temas
que consideramos fundamental reflectir,
seja num ciclo específico, seja como tema
transversal ao Festival, abordando o cinema
e a literatura, lado a lado, a partir do que é
inerente a cada prática artística.
Desde o início que o Festival de Cinema e
Literatura se propôs, não como um festival
de adaptações, mas antes como um festival
que quer ir mais além, procurando outras
ligações entre as ambas práticas artísticas,
ligações inesperadas. Já tratámos, com a
projeção de diferentes filmes na segunda
edição, em 2020, assuntos como a identidade e a dissociação da consciência, tema
este que foi o grande assunto da literatura
no século XX. Agora, olharemos para
ambas as práticas artísticas também como
campos de convergência ou divergência em
temas concretos. Portanto, este novo olhar
ou metodologia, para com estas duas
práticas artísticas, abre-nos - no âmbito
sociológico – um espectro mais rico para
a discussão contemporânea.
Nesta 3ª edição, adoptamos um símbolo de
transformação e metamorfose: o camaleão.
O mais importante deste símbolo é, precisamente, o processo de mutação e mudança
que está ligado a toda a existência humana
e à criação artística. Esta metamorfose
impregna todo o Festival, desde o trabalho
de Trinh T. Minh-ha até ao ciclo Corpos:
“I am rooted, but I flow”, passando pela
competição oficial. Como manifestamos no
texto deste ciclo dos Corpos, o foco há-de
colocar-se mais nos processos que nos
conceitos, portanto mais que em averiguar
quem somos, em apontar em quem queremos converter-nos e, sobretudo, em observar em que nos vamos transformando,
afastando-nos das concepções fixas e
castradoras da identidade. Um estranho
nomadismo atravessa o Festival desde
a sua metodologia à sua programação.

methodology that pays fresh attention to
themes we consider fundamental to reflect
upon – whether in a specific cycle
or as a transversal theme of the festival
– addressing cinema and literature, side by
side, while taking into account what is inherent to each artistic practice.
From its beginning, this film and literature
festival has put itself forward, not as a festival
of adaptations, but rather as a festival that
wants to go beyond to seek other connections between the two artistic practices, even
unexpected connections. In 2020, with the
screening of different films in the second
edition, we have already dealt with subjects
such as identity and the dissociation of
consciousness, a theme that was a major
subject of 20th century literature. Now, we will
look at both artistic practices as fields of
convergence or divergence in concrete
themes, too. Thus, taking a fresh new look at
these two artistic practices and adopting new
methodology will, from a sociological point of
view, provide a richer and broader spectrum
for contemporary discussion.
For this 3rd edition, we have adopted a symbol of transformation and metamorphosis: the
chameleon. The most important aspect of this
symbol is, precisely, the process of mutation
and change that is linked to all human existence and artistic creation. This metamorphosis permeates the entire festival, from the work
of Trinh T. Minh-ha to the cycle Bodies:
“I am rooted, but I flow”, and on through into
the official competition. As we make clear in
the text of this cycle Bodies, the focus has to
be more on the processes than on the concepts and, therefore, more than on merely
finding out who we are, but on pointing out
who we want to become and, above all, on
observing what we are transforming ourselves
into, moving away from fixed and castrating
conceptions of identity. A strange nomadic
streak runs through the festival, from its
methodology to its programming.
In the selection for the Official Competition,
we will find shifting realities, as in After Blue
3

Na selecção da Competição Oficial, encontraremos realidades movediças, como em
“After Blue” ou “Los Conductos”, com um
realismo alucinado, ou como em “Eami” ou
em “Eles Transportan a Morte”, com um
realismo-mágico; viagens surrealistas e
psicadélicas, fantasmagóricas e delirantes,
como em “After Blue”, “Los Conductos”,
“Medusa”, “Eami”, “Eles Transportan a
Morte” ou “Bengali Variation”; com identidades sexuais dissidentes, como em “Moon
66 Questions”, “After Blue” ou “Heartbeast”;
alegria do jogo e libertação, como em “Águas
do Pastaza” e “Medusa”.
Vários dos cineastas são artistas visuais e/
ou músicos/as, musicólogos/as e escritores/
as. Por isso, abriremos bem os olhos (também a sua visão periférica) e os ouvidos
para desfrutar da concepção sonora dos
filmes em competição, mas também dos
filmes dos ciclos, nomeadamente os da
realizadora, escritora, musicóloga, teórica
e poeta que estará presente no Festival,
a vitenamita Trinh T. Minh-ha. No sentido
poético, o som e a imagem têm de ser
concebidos relacionalmente. A música
estará sempre presente no Festival, antes
e duranteo mesmo e continuará após as
exibições de filmes.
O FICLA foi recebido de braços abertos
pela Câmara Municipal de Faro e formalizou
este encontro numa co-produção. Queremos, desde já, agradecer ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Faro, Dr.
Rogério Bacalhau; ao Sr. Vice-Presidente
e Vereador da Cultura, Dr. Paulo Santos; e,
por último, mas não menos importante,
agradecer ao Chefe de Divisão da Cultura,
Dr. Bruno Inácio. Um agradecimento igualmente especial é devido à Direcção Regional de Cultura do Algarve que tem acompanhado o projecto desde os seus primeiros
passos e que continua ainda hoje a demonstrar o seu caloroso apoio. E, por fim, não
poderíamos deixar de agradecer ao IPDJ,
que será a casa mãe das exibições
de filmes do Festival.
4

or Los Conductos, with their hallucinatory
realism; in Eami or in They Carry Death, with
their magic realism; surrealistic and psychedelic, phantasmagorical and delirious trips as
in After Blue, Los Conductos, Medusa, Eami,
Eles Transportan a Morte or in Bengali
Variation; dissident sexual identities as in
Moon 66 Questions, After Blue or Heartbeast; and, as well, the joyfulness of play
and liberation as in Waters of the Pastaza
and Medusa.
Several of the filmmakers are visual artists
and/or musicians, musicologists and writers.
We will, therefore, open our eyes (our
peripheral vision, too) and ears wide to
enjoy the sound design of not only the films
in competition, but also of the films in the
cycles, namely those of the director, writer,
musicologist, theorist and poet who will be
present at the festival - the Vietnamese Trinh
T. Minh-ha. In the poetic sense, sound and
image have to be conceived relationally.
Music will always be present at the festival,
before, during and after the film screenings.
FICLA was welcomed with open arms by
Faro City Hall, which led to this edition
becoming an official co-production. We
would like to thank the Mayor of Faro Town
Hall Dr. Rogério Bacalhau; the Vice President and Alderman for Culture Dr. Paulo
Santos, and last but not least, the Head of
the Culture Division Dr. Bruno Inácio. An
equally special thank you is owed to the
Algarve Regional Directorate of Culture,
which has accompanied the project from its
first steps and continues today to show its
warm support. And, finally, we cannot fail to
thank the IPDJ, which will be the main home
of the festival's film screenings.

Candela Varas
& Débora Pinho Mateus Diretoras/Directors

Competição Oficial

Official Competition

SESSÕES
SCREENINGS
Instituto Português do Desporto e Juventude
[IPDJ]
21h30

meets her new step-sister, the charismatic
ballerina Sofia, who lives a drug and alcohol
fueled double life, she immediately falls in love.
It is an infatuation that soon transitions into
obsession as Elina adopts increasingly brutal
methods to have Sofia all to herself, and Sofia
pulls Elina deeper into her own world of lies and
deceit. Suni was inspired by his own documentary Never Again about the Finnish rapper
Mercedes Bentso, who uses rap as a way to
express his darkest emotions, fears, desires
and most forbidden fantasies, as does Elina,
the protagonist of Heartbeast.

HEARTBEAST
Aino Suni

2 qui/thu

[ESTREIA NACIONAL]
Ficção – FR, FI, DE, 2022, 102’ • V.O.: Francês;
Legendas: Português e Inglês
REALIZAÇÃO: Aino Suni • ARGUMENTO: Aino Suni
• FOTOGRAFIA: Kertuu Hakkarainen

Aspirante a rapper com 17 anos, Elina é
obrigada a mudar-se da Finlândia para o sul
de França quando a mãe arranja um
namorado francês. Quando conhece a sua
nova “irmã” – a carismática bailarina Sofia que
vive uma vida dupla repleta de droga e álcool
– Elina apaixona-se imediatamente. Uma
paixão que logo se transforma em obsessão,
à medida que Elina adopta métodos cada vez
mais brutais para ter Sofia só para si, e que
Sofia atrai ainda mais Elina para as
profundezas do seu próprio mundo de
mentiras e enganos. Suni inspirou-se no seu
próprio documentário “Never Again” sobre a
rapper finlandesa Mercedes Bentso, que usa
o rap como uma forma de expressar as
emoções mais sombrias, os medos, os
desejos e as fantasias mais proibidas, à
semelhança do que faz Elina, a protagonista
de “Heartbeast”.

LOS CONDUCTOS
Camilo Restrepo

3 sex/fri

PT

17-year-old aspiring rapper Elina is forced to
move from Finland to southern France when
her mother gets a French boyfriend. When she
EN

Ficção – FR, CO, BR, 2020, 70’ • V.O.: Espanhol;
Legendas: Português e Inglês • REALIZAÇÃO:
Camilo Restrepo • ARGUMENTO: Camilo Restrepo •
FOTOGRAFIA: Guillermo Saposnik

Pinky está em fuga. À noite, as ruas
vazias cheiram ao apocalipse e a cidade
parece estar a arder. Os narcóticos rodopiam pelas veias e pelo ar. Tendo-se libertado
das garras de uma seita liderada por um
certo “padre” e decidido a tomar o seu
destino nas suas próprias mãos, Pinky está
agora escondido numa fábrica ilegal de
T-shirts, rodeado de tintas, slogans e
prensas térmicas. Pinky procura a luz ao
fundo do túnel, mas sente-se perseguido
pelos seus fantasmas. Luta pela vida e a
Colômbia está a arder. Mas a Colômbia está
viva. Quanto mais “Los Conductos” mergulha no pesadelo e na alucinação, mais duro,
PT
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Competição Oficial
mais político e mais ávido de realidade se
torna o filme. Restrepo explora a poesia
através de metáforas visuais do desdobramento, do duplo, da repetição; uma máquina
centrípeta, uma circularidade que encurrala
e que parece não deixar saída. Um filme de
realismo alucinado que vai não só ao mais
profundo e escuro, mas tenta transformá-lo.
Pinky is on the run. At night the empty
streets smell of the apocalypse and the city
seems to be on fire. Narcotics swirl through
the veins and the air. Having freed himself
from the clutches of a sect led by a certain
“padre” and determined to take his fate into
his own hands, he is now holed up in an
illegal T-shirt factory, surrounded by paints,
slogans and heat presses. Pinky is looking
for the light at the end of the tunnel, but
ghosts are breathing down his neck. He is
running for his life, and Colombia is on fire.
But Colombia is alive. The deeper Los
Conductos dives into the nightmarish and
the hallucinatory, the tougher, more political
and hungrier for reality the film becomes.
Restrepo explores poetry through visual metaphors that unfold, double up and repeat; a
machine moving inward towards the centre
in a circularity that traps and seemingly
leaves no way out. A film of hallucinatory
realism that not only goes to the deepest and
darkest level, but that tries to transform it.

Official Competition
MEDUSA
Anita Rocha da Silveira

4 sáb/sat

EN

Ficção – BR, 2021, 127’ • V.O.: Português; Legendas:
Inglês • REALIZAÇÃO: Anita Rocha Da Silveira •
ARGUMENTO: Anita Rocha Da Silveira •
FOTOGRAFIA: João Atala

Mariana, 21 anos de idade, pertence a um
mundo onde deve fazer o seu melhor para
manter a aparência de uma mulher perfeita.
A fim de resistir à tentação, ela e as suas
amigas tentam o seu melhor para controlar
tudo e todos à sua volta. E isso inclui os
pecadores da cidade. À noite, o bando feminino põe máscaras, caça e espanca todas as
mulheres que se desviaram do caminho
certo. No entanto, chegará o dia em que a
vontade de gritar nunca foi tão forte… Aposta atrevida, pelo tratamento e pelo humor.
Trabalha com a ideia de que o trauma ou
determinado tipo de experiências podem
desestabilizar as narrativas dominantes.
Mais que sobre o óbvio do título em relação à
literatura, o filme quer desmontar outras crenças, como a da histeria (que tão bem tem
servido ao discurso do patriarcado e afastado
as mulheres do espaço social público e político). Não pode deixar de nos remeter ao “Riso
de Medusa”, de Hélène Cixous. Entre a fantasia
e a música pop, os gritos das mulheres, antes
que histéricos, são libertadores e catárticos.
PT

Mariana, 21 years old, belongs to a world
where she must do her utmost to keep up the
appearance of a perfect woman. In order to
EN
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resist temptation, she and her girlfriends try their
best to control everything and everyone around
them. And that includes the town sinners. At
night, the girl gang put on masks, then hunt
down and beat up all women who have deviated
from the right path. However, the day will come
when the urge to scream will be stronger
than it has ever been… In a bold gamble, for
its treatment and humour, this film works with
the idea that trauma or certain types of experiences can destabilise dominant narratives.
It goes beyond the obvious, literary implication of its title and wants to dismantle other
beliefs, such as that of hysteria (which has
so well served the discourse of patriarchy
and kept women away from public and political social space). It cannot fail to take us
back to Hélène Cixous' The Laugh of the
Medusa. Between fantasy and pop music,
the women's screams, instead of being
hysterical, are liberating and cathartic.

anuncia um novo começo para a sua relação.
Uma viagem íntima, ao profundo do ser… Tal
como a memória, o filme apresenta-se visualmente fragmentado, com vários elementos
paratextuais como os intertítulos através das
cartas de Tarot, as narrações da protagonista
à Lua ou sobrepostas às cassetes VHS do
pai… A solidão, a falta de comunicação, a
crença, o desejo de amar e ser amado. Um
filme que transforma momentos do quotidiano
em pura poesia.

MOON, 66 QUESTIONS
Jacqueline Lentzou

5 dom/sun

When a grave illness strikes down her father
Paris, Artemis decides to return home to
Greece after an absence of some years. Being
the sole child of divorced parents, she is the
only one who can look after Paris, who requires
daily care. Father and daughter embark on a
journey into knowledge and revelation, which
heralds a new beginning for their relationship.
An intimate journey into the depths of being…
Like memory, this film is visually fragmented,
with various para-textual elements such as the
intertitles through use of Tarot cards, the protagonist’s narration to the moon or superimposed on her father's VHS tapes… Loneliness,
lack of communication, belief, the desire to love
and be loved. A film that transforms moments
of everyday life into pure poetry.
EN

Ficção – GR, FR, 2020, 108’ • V.O.: Grego e Francês;
Legendas: Português e Inglês • REALIZAÇÃO: Jacqueline Lentzou • ARGUMENTO: Jacqueline Lentzou
• FOTOGRAFIA: Konstantinos Koukoulio

Quando uma doença grave atinge Paris, o
seu pai, Artemis decide regressar a casa, na
Grécia, após uma ausência de alguns anos.
Filha única de pais divorciados, ela é a única
que pode cuidar de Paris, cujo estado requer
cuidados diários. Pai e filha embarcam numa
viagem de conhecimento e revelação, que
PT
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EAMI
Paz Encina

voice-over, in her own language – looking for
whomever may be left. Every now and then,
Encina plays snippets of interviews, whilst
studying Eami’s immobile face.

6 seg/mon

ÁGUAS DO PASTAZA
Inês T. Alves

[ESTREIA NACIONAL]
Documentário – PY, AR, US, MX, DE, FR, NE, 2022,
83’ • V.O.: Ayoreo; Legendas: Português e Inglês
REALIZAÇÃO: Paz Encina • ARGUMENTO: Paz
Encina • FOTOGRAFIA: Guillermo Saposnik

Para realizar este filme, a paraguaia Paz
Encina viajou até ao Chaco. Lá, mergulhou na
mitologia do Ayoreo-Totobiegosode e ouviu
histórias sobre como as pessoas estão a ser
expulsas das suas terras. Com base nos
conhecimentos que adquiriu, fez um filme
sonhador e mágico-realista sobre uma menina
chamada Eami. Depois de ver a sua aldeia
destruída e de assistir à desintegração da
sua comunidade, Eami vagueia pela floresta
tropical. Ela é o deus-pássaro – ela explica
na voz-off poética, na sua própria língua
– à procura de quem quer que seja que fique.
De vez em quando, Encina coloca excertos
de entrevistas, enquanto estuda o rosto
imóvel de Eami.
PT

Paraguayan director Paz Encina travelled
to Chaco for this film. She immersed herself in
Ayoreo-Totobiegosode mythology, and listened
to heart-rending stories about how the people
are being chased off their land. Based on the
knowledge she acquired, she made a dreamy,
magic-realist film about a little girl called Eami.
After her village is destroyed and her community disintegrates, Eami wanders the rainforest.
She is the bird-god – she explains in the poetic
EN
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7 ter/tue

Documentário – PT, 2022, 61’ • V.O.: Espanhol
e Português; Legendas: Português e Inglês •
REALIZAÇÃO: Inês T. Alves • FOTOGRAFIA:
Inês T. Alves

“Imaginação, em vez de conhecimento;
jogo, em vez de trabalho; totalidade, em vez
de separação”. (Agostinho da Silva). Com o
pano de fundo sonoro da floresta tropical, ao
longo do rio Pastaza, na fronteira entre o
Equador e o Peru, um grupo de crianças da
comunidade Achua passa os dias a recolectar,
a pescar, a cozinhar, mas sobretudo a brincar.
Um filme que surge como um jogo, sem
intenção, mas com um resultado profundamente evocador.
PT

“Imagination, instead of knowledge; play,
instead of work; totality, instead of separation.” (Agostinho da Silva). Against a backdrop of rainforest sounds, along the Pastaza
river on the border between Ecuador and
Peru, a group of children from the Achua
community spend their days gathering,
fishing and cooking, but above all playing.
This is a film that comes across as a game
that apparently has no purpose, but that
has a deeply evocative result.
EN
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BENGALI VARIATION
Siegfried

WHAT ABOUT CHINA?
Trinh T. Minh-ha

8 qua/wed

[ESTREIA NACIONAL]
[Q&A COM O REALIZADOR / WITH DIRECTOR]
Ficção – IN, FR, 2021, 100’ • V.O.: Bengali; Legendas: Português e Inglês • REALIZAÇÃO: Siegfried •
ARGUMENTO: Siegfried • FOTOGRAFIA: Siegfried

Ela, Sohini, poetisa e jovem jornalista,
decide procurar o seu amor de infância,
Sagnik. Ele, aluno eterno, está afundado
em dívidas de jogo. Os amantes jogam às
escondidas no labirinto apinhado de Calcutá.
“Bengali Variation” remete para isso mesmo:
uma constante variação musical, um processo
aberto e em perpétuo movimento, com uma
câmara que lateja como as ruas de Calcutá.
Cada um de nós perguntar-se-á se a história
está nos textos ou nos interstícios, ou se
ambas se entrecruzam, provocando um
movimento de fuga.
PT

She, Sohini, poet and young journalist,
decides to look for her childhood love, Sagnik.
He, an eternal student, gets in over his head
with gambling debts. A game of lovers' hide
and seek in the crowded maze of Calcutta.
Bengali Variation refers to that very thing – a
constant musical variation – an open process in
perpetual motion, with camera work that pulsates like the streets of Calcutta. Each of us will
ask ourselves whether the story is in the text or
in the interstices, or whether both intersect, provoking a movement of escape.
EN

9 qui/thu

[ESTREIA NACIONAL]
[Q&A COM A REALIZADORA / WITH DIRECTOR]
Documentário – US, CN, 2021, 135’ • V.O. Inglês
e Chinês • Legendas Português e Inglês • REALIZAÇÃO: Trinh T. Minh-ha • ARGUMENTO: Trinh T.
Minh-ha • FOTOGRAFIA: Trinh T. Minh-ha

A partir de filmagens captadas maioritariamente entre 1993 e 1994 em aldeias do
Leste e Sul da China ligadas numa tradição
comum às origens remotas da civilização
chinesa, o filme regista a noção de harmonia
da China como ambiente de manifestação
criativa. Altamente valorizada como virtude
e critério orientador ético, a harmonia tem
desempenhado um importante papel desde
tempos imemoriais. No filme, “harmonia”
implica não apenas o modo como a música
define fundamentalmente a realidade ou o
modo como o espaço toma forma e estrutura a vida quotidiana, mas também os agentes dinâmicos do processo contínuo de
salvaguardar a circularidade de um mundo
de igualdade social. Oferecendo uma viagem pela riqueza da arquitectura tradicional
chinesa enquanto explora o interior do eu
e do outro no encontro de ambos, o filme
aborda o processo de “harmonização” da
China rural devido ao “Grande Desenraizamento”. E procura envolver ainda mais
o espectador perguntando: O que está
propriamente a desaparecer? E como?
PT
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Drawing from footage shot mostly in
1993–1994 in villages of Eastern and Southern China linked in common lore to the
remote origins of China’s civilizations, the
film takes the notion of harmony in China as
a site of creative manifestation. Highly valued as a virtue and a guiding criterion in
ethics, harmony has played an important
role in the lives of Chinese people since
ancient times. In the film, “harmony” involves
not only the way music fundamentally defines reality, or the way space takes shape
and structures daily life, but also the dynamic agents in the ongoing process of safeguarding the “roundness” of a world of
social equity. Offering a journey into the
wealth of China’s traditional architecture
while exploring the hinterlands of self and
other in their encounter, the film addresses
the process of “harmonising” rural China,
due to the country’s Great Uprooting. It
seeks to engage the viewer further by asking: What exactly is disappearing? And how?

mãe Zora são consideradas responsáveis,
exiladas da sua comunidade e condenadas
a perseguir a assassina. Assim, começam
a percorrer os territórios fantásticos e espectrais do seu paraíso estéril e sujo. Com
enormes referências aos westerns, aos
contos de fadas e à literatura e ao cinema
de ficção científica, “After Blue” promove um
encontro fluído entre cinema e literatura.
Integrado numa trilogia ligada à “Divina
Comédia” de Dante, em que os três filmes
correspondem, por ordem cronológica, ao
Paraíso, Purgatório e Inferno, “After Blue”,
cujo título original em francês é “Paradis
Sale” (Paraíso Sujo), é o primeiro filme desta
trilogia, retratando de forma única o assunto
do género e das dissidências sexuais. Inspirado pelas teorias do corpo pós-humano,
concretamente na teoria de Donna Haraway
sobre os cyborgs, a ambiguidade é vivida
como uma força, pela habilidade de cruzar
fronteiras. E fá-lo com uma boa carga de
humor, como sempre!

AFTER BLUE (PARADIS SALE)
Bertrand Mandico

In a distant future, on a wild planet, lonely
teenager Roxy frees a criminal buried in the
sand. Once freed, the woman starts spreading fear and death again. Roxy and her
mother Zora are deemed responsible, exiled
from their community and sentenced to track
down the killer. Thus, they begin roaming
the fantastical and spectral territories of
their barren, dirty paradise. With a terrific
nod to westerns, fairy tales and sci- fi literature and cinema, it promotes a fluid encounter between cinema and literature. The first
film of a trilogy linked to Dante's Divine
Comedy in which the three films, in chronological order, correspond to Paradise, Purgatory and Hell. After Blue, the original
French title is Paradis Sale (Dirty Paradise)
uniquely treats the subject of gender and
sexual dissidence. Inspired by the theories
of the post-human body, specifically Donna

EN

10 sex/fri

Ficção – FR, 2021, 130’ • V.O. Francês,Inglês e Polaco • Legendas Português e Inglês • REALIZAÇÃO:
Bertrand Mandico • ARGUMENTO: Bertrand Mandico
• FOTOGRAFIA: Pascale Granel

Num futuro distante, num planeta selvagem, a solitária adolescente Roxy liberta
uma criminosa enterrada na areia. Uma vez
libertada, a mulher começa novamente a
espalhar o medo e a morte. Roxy e a sua
PT
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EN

Competição Oficial

Official Competition

Haraway's theory of cyborgs, ambiguity is
experienced as a strength, by its ability to
cross borders. And, as ever, it does so with
a good deal of humour!

às histórias protagonizadas pelos homens e a
tragédia associada às histórias das mulheres.

ELES TRANSPORTAN A MORTE 11 sáb/sat
Helena Girón e Samuel M. Delgado

[Q&A COM OS REALIZADORES / WITH DIRECTORS]
Ficção – ES, CO, 2021, 75’ • V.O. Galego e Espanhol; • Legendas Português e Inglês • REALIZAÇÃO:
Helena Girón • ARGUMENTO: Helena Girón e Samuel
M. Delgado • FOTOGRAFIA: José Ángel Alayón

1492. Entre a tripulação liderada por
Cristóvão Colombo encontram-se dois
homens que já deveriam estar mortos.
Conseguiram evitar o seu triste destino
inscrevendo-se na viagem incerta. Mas ao
chegarem às Ilhas Canárias, os homens
fogem, levando consigo uma das velas do
navio. Entretanto, no Velho Mundo, uma
mulher tenta salvar a sua irmã moribunda,
levando-a a uma curandeira. Ambas as
viagens tentam enganar a morte. Ambas as
jornadas estão à mercê do tempo e da
história. Filme de uma poesia visual avassaladora. Interessante diálogo entre duas histórias
ligadas e inspiradas no livro de Silvia Federici,
“Calibã e a Bruxa”, onde o racismo e o
patriarcado são descritos como inerentes ao
sistema económico e social desenvolvido a
partir do século XV em diante, e onde vemos
como estas estruturas de opressão e resistência se iam relacionando e influenciando
mutuamente. É um filme altamente subversivo
que coloca em questão a épica associada
PT

1492. Travelling among the crew captained
by Christopher Columbus are two men who
should have been dead by now. They have
managed to avoid their sad fate by signing up
for the uncertain voyage. But on reaching the
Canary Islands the men flee, taking one of the
ship’s sails with them. Meanwhile, in the Old
World, a woman tries to save her dying sister
by taking her to a healer. Both journeys try to
outwit death. Both journeys are at the mercy
of time and history. This is a film of overwhelming visual poetry. An interesting dialogue between two stories linked and inspired
by Silvia Federici's book, Caliban and the
Witch, where racism and patriarchy are
described as being inherent to the economic
and social system developed from the 15th
century onwards, and how these structures of
oppression and resistance relate to and
influence one another. It is a highly subversive
film that calls into question the epic style
associated with male-driven stories and the
emphasis on tragedy associated with
women's stories.
EN
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Retrospectiva
Retrospective

Trinh T. Minh-ha

Nesta 3ª edição do FICLA, a retrospectiva
é dedicada a Trinh T. Minh-ha, escritora,
poeta, cineasta, compositora, professora de
Retórica, Género e Estudo da Mulher, em
Berkeley, na Califórnia. Nascida em Hanoi, no
Vietname, mas radicada nos EUA desde os
anos 70, tem uma prolífera obra entre filmes,
livros e instalações. A retrospectiva será
integral e inédita em Portugal e contaremos
com vários dos seus livros no catálogo da
livraria do Festival.
Os filmes da Trinh não são produtos fast-food
prontos a consumir, pedem uma certa abertura, pois não correspondem às directrizes do
documentário/filme convencional. Ela não
procura explicar, informar, descrever ou contar
histórias. Em “A Tale of Love”, livremente
inspirado no poema de amor vietnamita “The
Tale of Kieu” de 1820, começamos por ter a
sensação de estar a assistir a uma história de
amor, apenas para - com o desenrolar do filme
- de repente, nos perguntarmos para onde foi
a história, onde se deu a dissipação.
As suas obras não são produtos fechados,
onde tudo tem um significado, um princípio,
um meio e um fim. Trinh opera na complexidade, não se deixando desorientar pelas
várias teias às quais não vemos o fim, assumindo o inacabado, o descontínuo, o fragmentado, na inter-relação e na sua multiplicidade.
Contra a noção totalizante - que fecha, que
encerra - a autora e as suas obras movem-se
fora do centro, nas fronteiras, nos interstícios
sempre em movimento (de dentro para fora e
vice-versa), e com atenção à parcialidade, não
só no sentido de incompletude, mas também
no que carregamos de tendencioso.

The retrospective in this 3rd edition of
FICLA is dedicated to Trinh T. Minh-ha: writer,
poet, filmmaker, composer, professor of
Rhetoric, Gender and Women's Studies at
Berkeley, California. Born in Hanoi, Vietnam,
but settled in the US since the 70s, she has a
prolific oeuvre of films, books and installations.
The retrospective will be integral and a first in
Portugal, and several of her books will be
included in the festival bookshop catalogue.
Trinh's films are not ready-to-eat, fast-food
products, they demand a certain openness as
they do not follow the guidelines of conventional documentary/film. She does not seek to
explain, inform, describe or tell stories. In A
Tale of Love, loosely inspired by the 1820
Vietnamese love poem The Tale of Kieu, we
begin with the feeling that we are watching a
love story, only to suddenly wonder - as the
film unfolds - where the story went; at what
point did it dissipate?
Her works are not neatly finished products,
where everything has a meaning, with a
beginning, a middle and an end. Trinh operates in complexity, yet she doesn’t allow
herself to be disoriented by the various webs
she weaves, which we see no end to. She
owns the unfinished, the discontinuous, the
fragmented, all in interrelation and in their
multiplicity. In opposition to the totalizing
notion that closes shut and locks in, the author
and her works move outside the centre, at
borders, in the interstices and always in
motion (from inside to outside and vice-versa),
and with attention to partiality, not only in the
sense of incompleteness, but also in what we
carry of bias.

PT
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Podemos dizer que o seu trabalho (fílmico e
textual) se situa nos intervalos, desafiando
categorias e discursos fixos e as formas
autoritárias que deles advêm. Que um saber
sustenta um poder e vice-versa (um saber/
poder hegemónico e patriarcal) não é novidade,
foi dito por muitos antes e depois de Trinh.
Onde a artista foi e continua a ser radicalmente
inovadora é no lugar onde se situa para o fazer.
Tanto na teoria como na prática, é nas fronteiras
que se situa para criativamente poder desenvolver um novo saber, fora do discurso dominante. Um saber que se vai desenvolvendo
às apalpadelas, nas margens, viajando para
lugares onde muitas vezes ainda não se
consegue articular, enunciar.
Contra as políticas de representação, Trinh
propõe um processo de transformação em
como nos expressamos e nos relacionamos
com o outro. Com grande influência nos
estudos de género e pós-coloniais, os seus
filmes reflectem sobre questões de identidade
e diferença, desconstruindo preconceitos e
rejeitando o encerramento das categorias.
Para um festival de cinema e literatura, é fascinante poder fazer uma retrospectiva de uma
cineasta/escritora como Trinh T. Minh-ha.
A literatura está presente em todos os seus
filmes, seja ela poesia, prosa ou teoria. E
nos seus livros é como se encontrássemos
‘o filme escrito’, ela escreve sobre os seus
filmes e muitas vezes encontramos mesmo
os guiões dos filmes. Não é apenas uma
questão só de conteúdo, mas de forma, os
seus livros ‘montam-se’ em ritmo entre escrita
(onde teoria e poesia coexistem e desafiam-se), imagem e silêncios (as páginas em
branco), uma verdadeira escrita cinematográfica. Segundo a autora: “Os meus filmes e
instalações são feitos para mudar a nossa
percepção da realidade e experimentar as
imagens como se estivessem imersas em
todo o nosso corpo. Essa é a força radical
da estética. De facto, sem uma consciência
da sua dimensão social e existencial,
a estética permanece largamente
convencional e normativa”.

In opposition to the politics of representation, Trinh proposes a process of transformation in the way we express ourselves and
relate to one another. With great influence
on gender and post-colonial studies, her
films reflect on questions of identity and
difference, deconstructing preconceptions
and rejecting the locking in of categories.
It is fascinating to be able, in a film and
literature festival, to present a retrospective
of a filmmaker/writer like Trinh T. Minh-ha.
Literature is present in all of her films, be it
in the form of poetry, prose or theory. And in
her books, it is as if we find 'the written
film'; she writes about her films and we can
often even find the scripts of the films. It is
not, however, only a question of content, but
of form. Her books 'put together' truly
cinematic writing in a rhythm somewhere
between writing (where theory and poetry
coexist and challenge each other) and image
and silences (the blank pages).
According to the author: “My films and
installations are made to shift our perception
of reality and to help us experience images
as immersed in our whole body. This is
aesthetics’ radical force. Indeed, without
an awareness of its social and existential
dimension, aesthetics remains largely
conventional and normative”.

SESSÕES
SCREENINGS
Instituto Português do Desporto e Juventude
[IPDJ]
18h00
Biblioteca Municipal António Ramos Rosa
[BMF]
18h00
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Retrospectiva
Retrospective

Trinh T. Minh-ha
NAKED SPACES: LIVING IS ROUND

REASSEMBLAGE

EUA, 1982, 40’ • V.O. Inglês • Legendas Português
• REALIZAÇÃO: Trinh T. Minh-ha • ARGUMENTO:
Trinh T. Minh-ha • FOTOGRAFIA: Trinh T. Minh-ha

[ESTREIA NACIONAL]
EUA, 1985, 135’ • V.O. Inglês • Legendas Português
• REALIZAÇÃO: Trinh T. Minh-ha • ARGUMENTO:
Trinh T. Minh-ha • FOTOGRAFIA: Trinh T. Minh-ha

Um filme acerca da poética do habitar
e da relação entre casas e cosmos
na África Ocidental.
PT

As mulheres são o foco, mas não o
objecto do influente primeiro filme de Trinh
T. Minh-ha, um complexo estudo visual das
mulheres no Senegal rural. Através da
cumplicidade na interacção entre o filme e o
espectador, “Reassemblage” reflecte sobre
o cinema documental e a representação
etnográfica de culturas.
PT

Women are the focus but not the object of
Trinh T. Minh-ha’s influential first film, a
complex visual study of the women of rural
Senegal. Through a complicity of interaction
between film and spectator, Reassemblage
reflects on documentary filmmaking and the
ethnographic representation of cultures.
EN

04 sáb/sat

IPDJ

A film on the poetics of dwelling and on
the relation between houses and cosmos
in West Africa.
EN

05 dom/sun

IPDJ

18h00

SURNAME VIET GIVEN NAME NAM

18h00
EUA, 1989, 108’ • V.O. Inglês e Vietnamita • Legendas Português • REALIZAÇÃO: Trinh T. Minh-ha
• ARGUMENTO: Trinh T. Minh-ha • FOTOGRAFIA:
Trinh T. Minh-ha

O filme gira à volta de questões de
identidade, memória popular e cultura.
Focando-se em aspectos da realidade
vietnamita vistas através das vidas e
histórias de resistência feminina no Vietname e nos EUA, levanta questões acerca
das políticas de entrevista e documentação.
PT
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Retrospectiva
Retrospective

Trinh T. Minh-ha
A TALE OF LOVE

The film evolves around questions of
identity, popular memory and culture. While
focusing on aspects of Vietnamese reality as
seen through the lives and history of women
resistance in Vietnam and in the U.S, it
raises questions on the politics of interviewing and documenting.
EN

06 seg/mon

IPDJ

18h00

SHOOT FOR THE CONTENTS

[ESTREIA NACIONAL]
EUA, 2001, 87’ • V.O. Inglês • Legendas Português
• REALIZAÇÃO: Trinh T. Minh-ha • ARGUMENTO:
Trinh T. Minh-ha

Retratando a experiência migratória vietnamita através de Kieu, “A Tale of Love” segue a
busca de uma mulher apaixonada pelo amor.
O voyeurismo discorre pela história da narrativa e é um dos fios que estruturam o filme.
Brincando com a ficção de amor das histórias
românticas, o filme convida a uma experiência
diferente de cinema com actuação não natural
e interacções por camadas da performatividade da realidade, da memória e da imaginação. “A Tale of Love” é livremente baseado
em “The Tale of Kieu”, um poema de amor
vietnamita, escrito no início do século XIX.
PT

EUA, 1991, 102’ • V.O. Inglês • Legendas Português
• REALIZAÇÃO: Trinh T. Minh-ha • ARGUMENTO:
Trinh T. Minh-ha • FOTOGRAFIA: Kathleen Beeler,
Trinh T. Minh-ha

O filme, onde o título brinca com os significados de um jogo chinês ancestral e com os
elementos criativos da produção cinematográfica, é uma incursão no labirinto da nomeação
alegórica. Pondera sobre as questões de
poder e mudança, como as relacionadas com
as mudanças contemporâneas de cultura e
política na China, tal como espelhadas pelo
evento da Praça Tiananmen.
PT

The film, whose title plays on the meanings
of an ancient Chinese game and on the
creative elements of filmmaking, is an excursion into the maze of allegorical naming. It
ponders questions of power and change as
related to the contemporary shifts of culture
and politics in China, and as refracted by the
Tiennamen Square event.
EN

07 ter/tue

BMF

Portraying the Vietnamese immigrant
experience through Kieu, A Tale of Love
follows the quest of a woman in love with
Love. Voyeurism runs through the history of
narrative and is here one of the threads that
structure the film. Playing with the fiction of
love in love stories, the film invites a different
experience of cinema with non-naturalistic
acting and layered interaction of performed
reality, memory and imagination.
A Tale of Love is loosely based on The Tale of
Kieu, the Vietnamese national poem of love,
written in the early 19th century.
EN

08 qua/wed

BMF

18h00

18h00
19

Retrospectiva
Retrospective
THE FOURTH DIMENSION

Trinh T. Minh-ha
that determines the field of relations in which
new interactions between past and present
are made possible. Shown in their widespread functions and manifestations, including more evident loci such as festival,
religious rite and theatrical performance,
“rituals” involve not only the regularity in the
structure of everyday life, but also the
dynamic agents in the ongoing process of
creating digital images at the speed of light.
09 qua/wed

EUA, 1995, 108’ • V.O. Inglês e Vietnamita • Legendas Português • REALIZAÇÃO: Trinh T. Minh-ha,
Jean-Paul Bourdier • ARGUMENTO: Trinh T. Minh-ha
• FOTOGRAFIA: Kathleen Beeler

Hoje, quando viajamos, a viagem é
ritualizada pelo dispositivo visual. A imagem,
ganhando vida no tempo, na medida em que
enquadra o tempo, está ali, na intersecção
do real e do virtual. No processo de ritualização das “cem flores” do Japão, é o
encontro entre o próprio e o outro, o humano e a máquina, o espectador e a imagem, o
facto e a fantasia que determina o campo de
relações nas quais são possibilitadas novas
interacções entre o passado e o presente.
Mostrados nas suas amplas funções e
manifestações, incluindo espaços evidentes
como ritos religiosos e festivos e performances teatrais, os “rituais” envolvem não
só a regularidade da estrutura do quotidiano
como os agentes dinâmicos no processo
contínuo da criação de imagens digitais à
velocidade da luz.

BMF

18h00

NIGHT PASSAGE

PT

Today, when one goes on a journey, the
travel is ritualized through the visual machine. The image, coming alive in time as it
frames time, is there where the actual and
virtual meet. In the process of ritualizing
Japan's “hundred flowers”, it is the encounter between self and other, human and
machine, viewer and image, fact and fancy
EN
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[ESTREIA NACIONAL]
EUA, 2004, 98’ • V.O. Inglês • Legendas Português
• REALIZAÇÃO: Trinh T. Minh-ha, Jean-Paul Bourdier
• ARGUMENTO: Trinh T. Minh-ha • FOTOGRAFIA:
Kathleen Beeler

“Night Passage” é um filme digital sobre a
amizade e a morte. Feito em homenagem ao
clássico romance de Miyazawa Kenji, “Milky
Way Railroad”, a história desenvolve-se em
torno da jornada espiritual de uma jovem
mulher, na companhia da sua melhor amiga e
de um garoto, num mundo repleto de realidades intermédias. A incursão deles na terra
dos “sonhos acordados” e as suas deambulações dentro e fora dele ocorre durante uma
longa viagem num comboio nocturno. A
cineasta retrata elegantemente cada encontro
em espaços bidimensionais com um gesto
artístico único e enquadra engenhosamente a
passagem numa série de sequências de
imagens rítmicas como vistas pela janela
de um comboio.
PT

Retrospectiva
Retrospective

Trinh T. Minh-ha

Em conversa com estas duas partes, há um
terceiro espaço, o de rememorização histórica
EN Night Passage is a digital film on friendship
e cultural — ou o que habitantes locais,
and death. Made in homage to Miyazawa
imigrantes e veteranos lembram das histórias
Kenji's classic novel, Milky Way Railroad, the
de outrora para comentar os eventos de hoje.
story evolves around the spiritual journey of a
Através das perceções destas testemunhas de
young woman, in the company of her best
uma das guerras mais fracturantes da Amérifriend and a little boy, into a world of rich in-be- ca, o espectro Vietnamita e as suas contween realities. Their venture into and out of
tribuições para a história mundial continuam
the land of “awakened dreams” occurs during tanto presentes quanto demasiado fáceis de
a long ride on a night train. The filmmaker
esquecer. A tocar num trauma de escala
elegantly depicts each encounter in two-diinternacional, “Forgetting Vietnam” é feito em
mensional space with a unique artistic gesture comemoração do 40º aniversário do fim da
and ingeniously frames the passage as a
guerra e dos seus sobreviventes.
series of rhythmic image sequences as seen
EN Shot in Hi-8 video in 1995 and in HD and
through the window of a train.
SD in 2012, the images unfold spatially as a
dialogue between the two elements—land and
10 sex/fri
IPDJ
18h00
water—that underlie the formation of the term
FORGETTING VIETNAM
“country”. Carrying the histories of both visual
technology and Vietnam’s political reality, these
images are also meant to feature the encounter between the ancient as related to the solid
earth, and the new as related to the liquid
changes in a time of rapid globalization. In
conversation with these two parts is a third
space, that of historical and cultural re-memory
– or what local inhabitants, immigrants and
veterans remember of yesterday’s stories to
[ESTREIA NACIONAL]
comment on today’s events. Through the
EUA, 2015, 90’ • V.O. Inglês • Legendas Português
insights of these witnesses to one of Ameri• REALIZAÇÃO: Trinh T. Minh-ha, Jean-Paul Bourdier
ca’s most divisive wars, Vietnam’s specter and
• ARGUMENTO: Trinh T. Minh-ha • FOTOGRAFIA:
Jean-Paul Bourdier, Trinh T. Minh-ha
her contributions to world history remain both
present and all too easy to forget. Touching on
PT Filmado em Hi-8 no ano de 1995 e em HD
a trauma of international scale, Forgetting
Vietnam is made in commemoration of the
e SD em 2012, as imagens desdobram-se
40th anniversary of the end of the war and
espacialmente como um diálogo entre dois
of its survivors.
elementos — terra e água — que fundamentam a formação do termo “país”. Carregando
11 sáb/sat
IPDJ
18h00
tanto histórias de tecnologia visual quanto da
realidade política vietnamita, estas imagens
também pretendem apresentar o encontro
entre o ancestral relacionado com a terra
sólida, e o novo relacionado com as mudanças
líquidas em um tempo de rápida globalização.
21

Ciclo Corpos
Bodies Cycle

I'm Rooted
But I Flow

SESSÕES
SCREENINGS
Museu Municipal de Faro
[MMF]
21h30
Instituto Português do Desporto e Juventude
[IPDJ]
18h00
“I am rooted, but I flow” foi a frase de
Virginia Woolf (“As Ondas”) que a filósofa
Rosi Braidotti escolheu para dar início ao
prólogo de “Metamorphoses” e que dará
também nome a este ciclo, por considerarmos, com a autora, que o foco há-de colocar-se mais nos processos que nos conceitos,
portanto mais que em averiguar quem somos,
em apontar em que queremos converter-nos.
A selecção parte da noção central da experiência, no sentido do lugar de enunciação
destas realizadoras num certo período de
tempo, que constitui uma espécie de topologia
afectiva das próprias programadoras; são os
filmes com que crescemos e que levantaram
muito cedo questões importantes das quais
nos poderemos aproximar agora. Para o
enfoque topológico do discurso no marco
conceptual feminista, o lugar primário de
localização é o corpo. Um corpo que não é
natural, nem essencialista, se não o lugar de
intersecção do biológico e o social. Como
dizia Spinoza, é um tecido histórico e cultural
da biologia. É o local de inscrições sociais,
políticas, culturais e geográficas.
Em “A imagem-tempo”, Deleuze afirma que
autoras como Akerman ou Varda não devem
a sua importância ao seu feminismo, mas sim
à forma como inovaram no cinema dos
corpos. Para Deleuze “...a cadeia dos
estados de corpo feminino não é fechada:
PT
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“I am rooted, but I flow” is a phrase from
Virginia Woolf’s novel, The Waves, that the
philosopher, Rosi Braidotti, chose to begin
the prologue of “Metamorphoses” and which
we, in turn, have chosen to name this cycle.
This is because we, like the author, believe
that the focus should be more on the processes than on the concepts, and should
therefore go beyond finding out who we are,
to pointing out what we want to become.
The selection springs from the central notion
of experience, in the sense of that being a
space for these directors to articulate in a
certain period of time. It constitutes, too, a
kind of affective topology of the programmers
themselves; these are the films we grew up
with and which very early on raised important
questions that we can now address.
For the topological approach to effectively
converse within the feminist conceptual
framework, the primary locus must be the
body. A body that is neither natural nor
essentialist, but the place where the biological and the social intersect. To paraphrase
Spinoza – the body is a historical and
cultural fabric of biology. It is the site of
social, political, cultural and geographical
inscriptions. In “The time-image”, Deleuze
states that the importance of authors like
Akerman or Varda is not due to their feminism, but to their innovative portrayal of the
EN

descendo da mãe ou remontando até ela, ela
serve de revelador aos homens que não
fazem mais que se relatar, e, mais profundamente, ao ambiente, que nada mais faz além
de se mostrar ou ser ouvido pela janela de
um quarto, pelo vidro de um trem – toda uma
arte do som. Parado ou não no espaço, o
corpo da mulher conquista um estranho
nomadismo que lhe faz atravessar idades,
situações e lugares (era este o segredo de
Virginia Woolf em literatura)”. Nos filmes
programados, podemos aproximar-nos de
uma projecção da subjectividade feminina
encarnada, de frente, com atenção à actividade, esforço e movimento, e sem a fragmentação fetichista do corpo feminino.
Por outro lado, permite-nos afastar-nos do
binómio activo/passivo do olhar. Desta forma,
gostaríamos de alargar o leque de formas
possíveis do olhar cinematográfico, porque o
olhar é mais do que uma simples expressão
de desejo (erótico): é também um exercício
de liberdade. Em cada um dos filmes propostos, podemos prestar mais atenção a diferentes temas no que respeita ao corpo ou à
subjectividade feminina, como é a encarnação ou o movimento, a visão, a voz ou o
discurso, o desejo ou o querer, a performance do corpo autobiográfico ou autoficcional e à liberdade no sentido mais lato ou,
mais concretamente, no que respeita à
liberdade sexual. Provavelmente, nenhuma
como a teoria queer - que ultrapassa a
preocupação centrada nos conceitos de
identidade e diferença - pode abordar tão
bem a noção de liberdade. Concordando
com Teresa de Lauretis, o cinema é uma
tecnologia de género fundamental no nosso
tempo. Trata-se de uma forma cultural capaz
de reiterar manifestações legitimadas de
identificação e subjectivação, interpelando-nos performaticamente. A autora reclama
a necessidade de nos reapropriarmos
subversivamente dessas tecnologias. Porque
o que está em jogo não é só, de acordo com
Preciado, a representação dos corpos, senão
a sua produção.

cinema of the bodies. For Deleuze: “...but
the chain of states of the female body is not
closed: descending from the mother or
going back to the mother, it serves as a
revelation to men, who now talk about
themselves, and on a deeper level to the
environment, which now makes itself seen
or heard only through the window of a room,
or a train, a whole art of sound. In the same
place or in space, a woman’s body achieves
a strange nomadism which takes it across
ages, situations and places (this was Virginia
Woolf´s secret in literature)”.
In the programmed films, we are able to
address a projection of female subjectivity
that is embodied, head-on, with attention to
activity, effort and movement, yet without any
fetishistic fragmentation of the female body.
This, at the same time, allows us to move
away from a simple binary view of gaze as
being active/passive. Indeed, it should allow
us to broaden the range of its possible
cinematographic forms because gaze is more
than just an expression of (erotic) desire: it is
also an exercise in freedom. In each of the
films proposed, we can pay more attention to
the different themes concerning the body or
female subjectivity. Themes such as embodiment or movement, vision, voice or speech,
desire or will, the performance of the autobiographical or auto-fictional body, and freedom in the broadest sense or, more specifically, sexual freedom. It is probable that none
but queer theory - which goes beyond a
concern centred on the concepts of identity
and difference - can address so well this
notion of freedom. According to Teresa de
Lauretis, cinema is a fundamental technology
of gender in our time. It is a cultural form
capable of reiterating legitimised manifestations of identification and subjectification,
challenging us performatively. The author
claims there is a need to subversively
re-appropriate these technologies because
what is at stake is not only, according to
Preciado, the representation of bodies, but
their production.
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ORLANDO
Sally Potter

lising subjectivity. Orlando, with his comments
to the camera, mentions other literary references such as Shakespeare’s Othello or the poet
Alexander Pope.
03 sex/fri

IPDJ

18h00

ONE SINGS, THE OTHER DOESN'T
Agnès Varda

Ficção – UK, 1992, 93’ • V.O Inglês; Legendas: Português • REALIZAÇÃO: Sally Potter • ARGUMENTO:
Sally Potter • FOTOGRAFIA: Aleksei Rodionov

Esta adaptação do clássico romance de
Virginia Woolf conta a história do jovem
aristocrata Orlando que começa uma jornada
épica, por amor e liberdade na corte de
Elizabeth I, como homem, vindo a completá-la
400 anos mais tarde, como mulher, estilhaçando o seu destino biológico e cultural. À diferença de outros filmes, verificamos que não
há uma distinção entre o olhar activo e o
passivo devido à transformação de género. O
filme traduz poderosamente o universo modernista de Virgina Woolf, no que respeita à
desestabilização da subjectividade. Orlando,
com os seus comentários à câmara, remete
para outras referências literárias como o Otelo
de Shakespeare ou o poeta Alexander Pope.
PT

This adaptation of Virginia Woolf's classic
novel tells the story of the young aristocrat
Orlando, who begins an epic quest for love and
freedom at the court of Elizabeth I as a man,
and completes the quest 400 years later as a
woman, shattering her biological and cultural
destiny. Unlike in other films, we see that there
is no distinction between the active and the
passive gaze due to the transformation of
gender. The film powerfully translates Virgina
Woolf's modernist universe in terms of destabiEN
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L’une change l’autre pas • Ficção – FR, 1977, 121’
• V.O Francês; Legendas: Português e Inglês •
REALIZAÇÃO: Agnès Varda • ARGUMENTO: Agnès
Varda • FOTOGRAFIA: Charles Van Damme

Este musical feminista é uma crónica da
amizade entre Suzanne, de 22 anos, e Pauline,
de 17, que se encontram pela primeira vez em
1962 quando Suzanne, que já é mãe de dois
filhos, decide fazer um aborto. O filme então
salta dez anos, reencontrando a dupla em
períodos muito diferentes das suas vidas.
PT

This feminist decade-spanning musical is a
chronicle of the friendship between Suzanne,
22, and Pauline, 17, who first meet in 1962
when Suzanne, who is already a mother of two,
decides to get an abortion. The film then jumps
ten years ahead, finding the pair at very
different stages in their lives.
EN

03 sex/fri

MMF

21h30
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LETTERS HOME
Chantal Akerman

MRS DALLOWAY
Marlen Gorris

Ficção – BE, FR, 1986, 104’ • V.O Francês; Legendas: Português e Inglês • REALIZAÇÃO: Chantal
Akerman • ARGUMENTO: Rose Leiman Goldemberg
• FOTOGRAFIA: Luc Benhamou

Ficção – UK, 1997, 97’ • V.O Inglês; Legendas:
Português • REALIZAÇÃO: Marleen Gorris • ARGUMENTO: Eileen Atkins • FOTOGRAFIA: Sue Gibson

Em 1923, em Londres, a festa bem planeada da colunável Clarissa Dalloway é ensombrada pelo regresso de um antigo pretendente que
ela conhecera 33 anos antes. Baseado no
clássico romance de Virginia Woolf. Trata-se de
um filme que enfatiza a voz e o discurso, que
segundo Luce Irigaray é uma importantíssima
actividade simbólica. O discurso enquanto
diálogo, voz-off ou monólogo interior tem sido
explorado também por autoras como Breillat,
EN Film adaptation of Rose Leiman Goldemtambém presente neste ciclo. O foco no
berg's play based on poet Sylvia Plath's intense “discurso” trará à luz a dimensão intersubjectiva
e ética das suas personagens femininas.
correspondence with her mother Aurelia, from
when the poet was still at university until her
EN In 1923 London, socialite Clarissa Dallosuicide. Delphine Seyrig and her niece Coralie
Seyrig recite Sylvia and Aurelia's letters
way’s well-planned party is overshadowed by
for the audience.
the return of an old suitor she had known 33
years earlier. Based on Virginia Woolf’s classic
04 sáb/sat
MMF 21h30
novel. This is a film that emphasises voice and
discourse, which according to Luce Irigaray is a
very important symbolic activity. Discourse as
dialogue, voice-over or inner monologue has
also been explored by authors such as Breillat,
also present in this cycle. The focus on “discourse” will bring to light the intersubjective and
ethical dimension of her female characters.
PT

Adaptação cinematográfica da peça de
Rose Leiman Goldemberg baseada na intensa
troca epistolar da poeta Sylvia Plath com a sua
mãe Aurelia, desde o período em que a poeta
ainda estava na universidade até ao seu
suicídio. Delphine Seyrig e a sua sobrinha,
Coralie Seyrig, recitam para o público as cartas
de Sylvia e Aurelia.
PT

05 dom/sun

MMF

21h30
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FAT GIRL
Catherine Breillat

MORVERN CALLAR
Lynne Ramsay

À ma Soeur! Ficção – FR, 2001, 86’ • V.O Francês;
Legendas: Português e Inglês • REALIZAÇÃO:
Catherine Breillat • ARGUMENTO: Catherine Breillat
• FOTOGRAFIA: Yorgos Arvanitis

Ficção – UK, 2002, 97’ • V.O Inglês; Legendas:
Português • REALIZAÇÃO: Lynne Ramsay
• ARGUMENTO: Liana Dognini, Lynne Ramsay •
FOTOGRAFIA: Alwin H. Kuchler

Anaïs, de 12 anos, tem excesso de peso e
vive à sombra de sua irmã, Elena, considerada
muito bonita. Resultado do longo trabalho de
Breillat sobre a exploração da voz-off feminina,
a autora inclui poesia e música que ela própria
compôs, sob a forma de canções que comunicam o estado emocional da adolescente
Anaïs, a qual reflecte sobre o seu corpo com
grande maturidade.

Morvern Callar (Samantha Morton), uma
empregada de supermercado escocesa,
aproveita a herança do seu namorado, após o
seu suicídio, para fugir da sua aborrecida vida.
Um road-movie emocionalmente intenso da
realizadora do premiado “Ratcatcher”. O filme
é baseado no romance de culto de Alan
Warner de 1995, com uma viragem marcadamente feminista, que reflecte a relutância da
realizadora em limitar a sua heroína pela
domesticidade ou qualquer outro factor.
Claramente influenciada por Camus, a
protagonista não sabe porque faz o que faz,
mas opta por sobreviver, despojando-se
de todos os atributos atribuídos à sua
identidade social.

PT

Anaïs, 12 years old, is overweight and lives
in the shadow of her considered beautiful sister,
Elena. The result of Breillat’s long work exploring the female voice-over, the author includes
poetry and music that she herself composed, in
the form of songs that communicate the
emotional state of the teenage Anaïs, whose
reflections about her body show great maturity.
EN

06 seg/mon

26

MMF

21h30

PT

Scottish supermarket shelf-filler Morvern
Callar (Samantha Morton) uses her boyfriend’s
inheritance after his suicide to escape from her
boring life. Emotionally intense road movie by
the director of the prize-winning Ratcatcher.
The film is based on Alan Warner’s 1995 cult
novel, and has a markedly feminist twist that
reflects the director’s reluctance to limit her
heroine by domesticity or any other factor.
Clearly influenced by Camus, the protagonist
EN
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does not know why she does what she does,
but chooses to survive, stripping herself of all
the attributes attributed to her social identity.

FISH TANK
Andrea Arnold

07 ter/tue

MMF

21h30

REBEL DYKES
Harri Shanahan e Siân A. Williams

Ficção – UK, 2009, 123’ • V.O Inglês; Legendas:
Português • REALIZAÇÃO: Andrea Arnold •
ARGUMENTO: Andrea Arnold • FOTOGRAFIA:
Robbie Ryan

Mia, de quinze anos, está num estado de
guerra constante com a sua família e com o
mundo à sua volta. Quando ela conhece
Connor, o encantador novo namorado da sua
festiva mãe, Mia fica espantada ao descobrir
que ele lhe devolve a atenção e acredita que
ele pode ajudá-la a começar a dar sentido à
sua vida. Para quem procura uma filmagem
inovadora do corpo feminino activo e em
movimento, a imagem de abertura de “Fish
Tank” é electrizante. Trata-se de uma respiração. Pode servir de modelo tanto para as
realizadoras como para os teóricos-críticos
de como abordar a projecção da subjectividade sem a fragmentação fetichista
do corpo feminino.
PT

Documentário – UK, 2021, 92’ • V.O Inglês; Legendas: Português • REALIZAÇÃO: Harri Shanahan, Siân
A. Williams • FOTOGRAFIA: Harri Shanahan,
Siân A. Williams

“Rebel Dykes” é um documentário poderoso, ambientado na Londres pós-punk dos anos
80. A história ainda por contar de uma comunidade de lésbicas que se conheceram a fazer
arte, música, política e sexo, e de como elas
vieram a mudar o seu mundo.
PT

Rebel Dykes is a rabble-rousing documentary set in 1980s post-punk London. The unheard
story of a community of dykes who met doing
art, music, politics and sex, and how they went
on to change their world.
EN

08 qua/wed

ARCM

19h00

Fifteen-year-old Mia is in a constant state
of war with her family and the world around
her. When she meets her party-girl mother’s
charming new boyfriend Connor, she is
amazed to find he returns her attention, and
believes he might help her start to make sense
of her life. For those looking for innovative
footage of the active, female body in motion,
the opening shot of Fish Tank is electrifying.
It is all about a breath. It can serve as a model
for both female directors and critical theorists
EN
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on how to approach the projection of subjectivity without the fetishistic fragmentation of the
female body.

of Huppert’s suggestion to Denis that she adapt
Doris Lessing’s novel The Grass Sings. Denis’
main co-writer was the novelist and playwright
Marie NDiaye. This is a film in which we see
female bodies actively wanting and desiring.

08 qua/wed

MMF

21h30

WHITE MATERIAL
Claire Dennis

09 qui/thu

MMF

21h30

MY LITTLE PRINCESS
Eva Ionesco

Ficção – FR, 2009, 106’ • V.O Francês; Legendas:
Português e Inglês • REALIZAÇÃO: Claire Denis
• ARGUMENTO: Claire Denis, Marie N’Diaye •
FOTOGRAFIA: Yves Cape

Num país africano devastado pela guerra
civil, Maria recusa-se teimosamente a abandonar a sua plantação de café antes de terminar a colheita. Oferece-se para acolher um
líder rebelde ferido, mas quando as tropas
governamentais recuperam o controlo da
zona, são exercidas represálias sangrentas
contra os rebeldes. O filme nasceu da
sugestão de Huppert a Denis para adaptar
o romance de Doris Lessing, “A Erva Canta”.
A principal co-escritora de Denis foi a
romancista e dramaturga Marie NDiaye.
Um filme em que vemos corpos femininos
a quererem e a desejarem activamente.

Ficção – FR, 2011, RO 105’ • V.O Francês; Legendas:
Português e Inglês • REALIZAÇÃO: Eva Iones • ARGUMENTO: Eva Ionesco, Marc Cholodenko, Philippe
Le Guay • FOTOGRAFIA: Jeanne Lapoirie

PT

In an African country torn by civil war, Maria
blindly refuses to abandon her coffee plantation
before finishing the harvest. A wounded
rebellion leader takes refuge with Maria who
offers help, but when the government troops
regain control of the area, they take bloody
reprisals against the rebels. The film was born
EN
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Hannah e Violetta são uma dupla incomum:
uma mãe elusiva e uma menina em busca de
amor maternal, uma artista excêntrica e a sua
modelo relutante. Uma autoficção fascinante,
na medida em que responde ao apelo de De
Lauretis para que as cineastas filmem com
prazer narrativo, dado que o seu mise-en-scène
é altamente estetizado.
PT

Hannah and Violetta are an unusual duo: an
elusive mother and a girl in search of maternal
love, an eccentric artist and her reluctant
model. A fascinating auto-fiction in that it
answers De Lauretis’ call for female filmmakers
to film with narrative pleasure, given that its
mise-en-scène is highly aestheticised.
EN

10 sex/fri

MMF

21h30
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Livraria
Bookshop
Imaginar um catálogo para uma livraria
dá sempre um enorme gozo, sobretudo num
lugar onde as livrarias precisamente não
abundam... Imaginem, então, quando se
trata de um catálogo para um festival
Internacional de cinema e literatura no
Algarve! Entre muralhas, pela Vila Adentro
encontraremos, junto ao Museu Municipal
de Faro, a livraria do Festival, com o
catálogo FICLA, o catálogo do CIAC e
onde teremos ainda a oportunidade de
folhear e ficar a conhecer parte do arquivo
do Cineclube de Faro. Junto à livraria,
contaremos ainda com várias apresentações
de livros ao longo do Festival.
A livraria propõe um catálogo específico
para esta edição camaleónica de 2022.
Integram o catálogo livros da artista vietanamita Trinh T. Minh-ha, a quem dedicamos
uma retrospectiva. Com 12 livros editados
que vão do ensaio à poesia, os livros da
autora são fantásticos dispositivos
PT

GIRLHOOD
Céline Sciamma

Ficção – FR, 2014, 113’ • V.O Francês; Legendas:
Português e Inglês • REALIZAÇÃO: Céline Sciamma
• ARGUMENTO: • FOTOGRAFIA: Cristela Fournier

Oprimida pelo seu ambiente familiar,
vendo-se num beco sem saída nas perspectivas escolares e na lei de rua dos rapazes do
bairro, Marieme começa uma nova vida depois
de conhecer um grupo de três raparigas de
espírito livre. Muda de nome, passa a vestir-se
de outra maneira e abandona a escola para ser
aceite no bando, na esperança de que este
seja um caminho para a liberdade. É a liberdade de movimento, a liberdade de acção e a
solidariedade feminina poderosamente encarnada em Vic e nas suas amigas que lhes dá os
meios para combater a opressão patriarcal
que impera no seu subúrbio parisiense.
PT

Oppressed by her family setting, dead-end
school prospects and the boys’ law in the
neighborhood, Marieme starts a new life after
meeting a group of three free-spirited girls.
She changes her name, her dress code, and
quits school to be accepted in the gang,
hoping that it will be a way to freedom. It is the
freedom of movement, the freedom of action
and the powerfully embodied female solidarity
of Vic and her friends that gives them the
means to combat the patriarchal oppression
that reigns in their Parisian suburb.
EN

11 sáb/sat

MMF

21h30

Conceiving the catalogue for a bookshop
always gives great pleasure, especially
when it’s for a bookshop in a place that
doesn’t have an abundance of them...
Imagine, then, when that catalogue is for a
bookshop at an International Film and Literature Festival in the Algarve!
In the walled city, through Vila Adentro we
will find, next to the Municipal Museum of
Faro, the festival bookshop, with catalogues
for both the FICLA and the CIAC. There,
we will be able to look through part of the
Faro Cine-Club archive and familiarise
ourselves with it. During the festival, several
book presentations will be given next to the
bookshop. For this 2022 chameleon edition,
the bookshop has put together a specific
catalogue.It includes 12 published works,
ranging from essays to poetry, by the
Vietnamese artist, Trinh T.
EN
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de pensamento para quem se interesse por
políticas culturais, de representação,
feminismo ou pós-colonialismo, ao mesmo
tempo que nos permitem entrar de forma
mais directa nos seus filmes. O livro “Woman, Native, Other”, escrito em 1983 e
publicado seis anos depois em ‘89 (tendo
sido recusado ao longo dos anos por
inúmeras editoras como objecto inclassificável), é um exemplo claro da fluidez com
que a autora inter-relaciona disciplinas,
dissipa categorias e desafia fronteiras
estanques. Ou “Framer Framed” onde, para
além de podermos encontrar um conjunto
de belíssimas entrevistas, inclui ainda três
argumentos dos seus filmes.
Além disso, teremos livros específicos que
nos remetem para os filmes da selecção
oficial, como “Calibã e a Bruxa”, a obra de
Silvia Federici que inspirou “Eles Transportan a Morte”, um filme de Helena Girón e
Samuel M. Delgado, presentes no Festival
para o apresentar. O realizador Bertrand
Mandico regressa este ano com “After
Blue”, onde explora as noções de pós-humano e dissidência sexual. Este é o primeiro
filme de uma trilogia que está livremente
ligada à “Divina Comédia” de Dante.
Como é habitual em todas as edições,
teremos livros mais teóricos sobre cinema,
e contaremos com livros relacionados com
o ciclo Corpos, sobre imaginários do corpo,
feminismo, sexualidades dissidentes, etc.
Outros, mais literários, como “Sylvia Plath:
Diários 1950-1962”, publicado o ano
passado em Portugal pela Relógio D’Água,
uma obra que inspira filmes como “Letters
Home”, de Chantal Akerman, ou livros
clássicos como “Orlando”, de Virginia
Woolf, autora que dá título ao Ciclo com a
frase: “I am rooted, but I flow”.
Achamos importante este ano trazer algumas novidades de 2022 (graças a outras
parcerias como a realizada com a livraria
Poetria do Porto), livros afins ao espírito
desta edição, como "Meadowlands''
de Louise Glück.
30

Minh-ha, to whom we have dedicated a
retrospective. This author’s books provide
fantastic food for thought for anyone
interested in cultural politics, representation,
feminism or post-colonialism and, at the
same time, allow us direct access to her
films. The book Woman, Native, Other
written in 1983 and published 6 years later
in 1989 (having been rejected over the
years by numerous publishers as unclassifiable), is a clear example of the fluidity with
which the author interrelates disciplines,
dissipates categories and defies strict
boundaries. Or the Framer Framed which,
alongside a group of beautiful interviews,
also includes three of her film scripts.
There will also be specific books that
reference the films in the official selection,
such as Caliban and the Witch by Silvia
Federici, which inspired the film Eles
Transportan a Morte by Helena Girón and
Samuel M. Delgado who will be presenting
their film at the festival. Bertrand Mandico
returns this year with After Blue, which
explores the notions of the post-human and
sexual dissidence; it is the first film in
a trilogy loosely linked to Dante’s Divine
Comedy. As in previous years, there will be
more books on film theory and books
related to the cycle Corpos / Bodies, about
imaginings of the body, feminism, dissidents
sexualities, etc. There will be other more
literary works, like Sylvia Plath: Diaries
1950-1962, published last year in Portugal
by Relógio D’Água, which has inspired films
like Letters Home, by Chantal Akerman, as
well as classics like Orlando, by Virginia
Woolf, the author whose phrase: “I am
rooted, but I flow”; gives the cycle its title.
We felt it would be important this year to
bring some of the latest publications (thanks
to other partnerships, such as the one with
Porto’s Poetria bookshop), books in line
with the spirit of this edition, such as
Meadowlands by Louise Glück.
02 qui/thu a 11 sáb/sat MMF 16h00 às 21h30

CONCERTOS Gratuito
CONCERTS Free
PAPA DRAGON
Power trio com José Vieira na guitarra, João
Melro na bateria e Luís Henrique no baixo.
Estética neo-soul, com ritmos de rock a que se
juntam as sonoridades do jazz, resulta na música original deste grupo de músicos algarvios.
PT

Power trio with José Vieira on guitar, João
Melro on drums and Luís Henrique on bass
guitar. A neo-soul aesthetic, combining rock
rhythms with jazz sounds results in original
music from this group of musicians
from the Algarve.
EN

fragmentadas ou privadas. Bonneville vê assim
também o seu trabalho, qualquer autobiografia
será sempre incompleta, e estará em contínua
transformação e regeneração. Por isso
decidiu revisitar o espectáculo, 10 anos
depois, entrevistar novamente as mesmas
mulheres, e também outras que ao longo
deste período foram influenciando o seu
percurso, de forma a continuar a reflectir
sobre o que é ser-se mulher hoje, tornar-se
mulher hoje, sobretudo quando o(s) feminismo(s) e as questões de género e da sexualidade têm adquirido cada vez mais protagonismo nas esferas pública e política.

MB#6 is an autobiographical narration
experience. Bonneville works on his personal
story as a deep existential encounter between
diverse identities. He invites several women
02 qui/thu
ARCM
18h00
who are close to him to talk about themselves
– in a video-portrait format –, about their
experiences of being women, adults, artists.
The performer, however, presents their stories
through live dubbing, bringing together the
M#6 2008 / 2018: DUAS PERFORMANCES
different stories in the same voice and merging
COM DEZ ANOS DE DIFERENÇA
them into one single great portrait that
TWO PERFORMANCES TEN YEARS APART describes a new identity. Ten years after the
premiere of the first version, Bonneville
de Miguel Bonneville
created a new version of the performance
PT MB#6 é uma experiência de narração
for 2018.
autobiográfica. Bonneville trabalha sobre a sua
03 sex/fri e 04 sáb/sat
CAPa
21h30
história pessoal como momento de profundo
encontro existencial entre diversas identidades. Convida algumas mulheres que fazem
parte da sua vida para falarem sobre si
Gratuito
mesmas, sobre as suas experiências relacionadas com o facto de serem mulheres,
Free
adultas, artistas, no formato de vídeo-retratos.
As histórias de cada uma delas, no entanto,
UMA POETA DO CORPO
são nos devolvidas pelo intérprete, numa
A POET OF THE BODY
dobragem ao vivo, que reúne as diferentes
Rafaela Jacinto
histórias sob a mesma voz e as funde, tornanPT Conversa e leitura de Rafaela Jacinto sodo-as parte de um único grande retrato que
descreve uma nova identidade.
bre o corpo na sua obra. Actividade incluída
As autobiografias feitas por mulheres sempre
no “Ciclo Corpos: I am rooted, but I flow”
foram, ao longo da história, vistas como
do Festival.
incompletas, descontínuas, incoerentes,
EN

PERFORMANCES

CONVERSAS
TALKS
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A Poet of the Body, Rafaela Jacinto. A
conversation with and a reading by Rafaela
Jacinto about the body in her work, included in
the Festival´s “Bodies Cycle: I am rooted,
but I flow”.
EN

05 dom/sun

FC

16h30

CARLA MAIA E TRINH T. MINH-HA
Uma conversa/entrevista é sempre uma
oportunidade para entrar no universo da obra
de uma artista de uma forma mais fluida e
directa. Carla Maia já foi responsável por uma
retrospectiva da obra da cineasta/escritora no
Brasil, e junta-se este ano ao FICLA para
encetar um diálogo com Trinh T. Minh-ha
sobre a sua obra.
PT

post-graduate course in Audiovisual Production - Documentary, both at UNA University
Center. She has organized several film
festivals and debates, as a curator and/or
producer. Among these are: retrospectives of
Chantal Akerman, Naomi Kawase, Pedro
Costa and Rithy Panh. She is a Co-director of
the documentary Roda (2011). She is also a
member of the Filmes de Quintal collective,
which organizes forum doc.bh: Belo Horizonte
Documentary and Ethnographic Film Festival.

– o link será publicado um dia antes nas redes sociais do
Festival / the link will be available on the Festival social
network sites the day before.

11 sáb/sat
11 sáb/sat

online 15h00 (hora Portugal)
online 11h00 (hora Brasil)

HELENA GIRÓN E SAMUEL M. DELGADO
Carla Maia vive e trabalha em Belo Horizonte,
Minas Gerais, Brasil. Doutora em Comunicação Social pela FAFICH/UFMG, com um
período na Tulane University, em New Orleans,
nos EUA. Professora e pesquisadora de
Cinema e Audiovisual do Centro Universitário
UNA. Como curadora, já organizou diversas
mostras de filmes e debates, entre elas,
retrospectivas de Chantal Akerman, Naomi
Kawase, Rithy Panh e Trinh T. Minh-ha.
Integrante da Associação Filmes de Quintal,
que organiza o forumdoc.bh - Festival do
Filme Documentário e Etnográfico de Belo
Horizonte.
A conversation/interview is always an
opportunity to enter an artist’s world of work
in a more fluid and direct way. Carla Maia
has already organised a retrospective of the
filmmaker/writer work in Brazil, and joins
FICLA this year to engage in a dialogue with
Trinh T. Minh-ha about her work.
EN

Conversa com Helena Girón e Samuel
M. Delgado, realizadores de “Eles Transportan
a Morte”.
PT

Conversation with Helena Girón and Samuel
M. Delgado, the directors of Eles Transportan
a Morte.
EN

+ informação sobre o filme na secção de Competição
Internacional / more information about the film can be
found in the International competition section.

11 sáb/sat
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17h00

WORKSHOPS
Gratuito/Free

ESCRITA DE GUIÃO
SCRIPT WRITING WORKSHOP (6H)
Patrícia Dourado
A presença do guião/roteiro é uma constante nos mais diversos aspectos da expressividade humana. Com a expansão dos média,
tornou-se ainda mais evidente a necessidade
de se pensar o guião como um eixo à volta do
qual podemos organizar a miríade de dispositiPT

Carla Maia holds a PhD in Social Communication from FAFICH/UFMG, with a sandwich
period at Tulane University in New Orleans/
USA. She is a professor at the Institute of
Communication and Arts and runs the

JAJD

vos por onde o pensamento humano tem
encontrado expressão.
Este workshop propõe-se olhar para a prática
do guião/roteiro como uma prática criativa do
pensamento e da composição. Serão analisadas algumas estratégias de criação de
narrativas com base em exemplos práticos do
cinema, da literatura, da dança e dos novos
média. Pretende-se que, ao final, cada
participante seja capaz de produzir uma
proposta de guião.
The presence of the script/screenplay is a
constant in the most diverse aspects of human
expressivity. With the expansion of the media,
there is an ever greater need to think of the
script as the axis around which we can
organise the myriad of devices that human
thought has found expression through. This
workshop proposes to look at the practice of
script/screen writing as a creative practice of
thinking and composition. Several strategies
for creating narratives will be analysed, based
on practical examples from cinema, literature,
dance and new media. The aim is that, at the
end, each participant will be able to produce a
script proposal.
EN

3 sex/fri
4 sáb/sat

ARCM
ARCM

16h00 às 19h00
16h00 às 19h00

CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA
FILM CRITICISM
Ricardo Vieira Lisboa
Workshop de Crítica Cinematográfica
dirigido ao júri jovem, mas aberto à
comunidade, ministrado por Ricardo Vieira
Lisboa. Como se faz a crítica de um filme?
Conversa com Ricardo Vieira Lisboa para
quem queira desenvolver e aprimorar a visão
crítica, para ir mais fundo na apreciação das
obras cinematográficas.
PT

Workshop on Film Criticism aimed at the
young jury, but open to the community, given by
Ricardo Vieira Lisboa. How does one review a
EN

film? A conversation with Ricardo Vieira Lisboa
destined for those who want to develop and
improve their critical vision and delve deeper
into the appreciation of cinematographic works.
4 qui/thu
10 qui/thu

FC
online

11h00 às 13h00
11h00 às 13h00

- o link será publicado um dia antes nas redes sociais do
Festival / the link will be available on the Festival social
network sites the day before.

MASTERCLASS TRINH T. MINH-HA
PT Trinh T. Minh-ha é uma artista e teórica
vietnamita, radicada nos EUA. A retrospectiva
deste ano é dedicada à sua obra fílmica e, na
livraria do Festival, poderemos encontrar
vários dos seus livros. Convidamos todos
aqueles que se interessam por cinema,
feminismo e pós-colonialismo para assistirem à
masterclass onde poderemos entrar na sua
obra em diálogo com a cineasta.
EN Trinh T. Minh-ha is a Vietnamese artist and
theorist based in the USA. This year retrospective is dedicated to her filmic work and several
of her books will be available in the Festival
bookshop. We invite all those interested in
cinema, feminism and post-colonialism to
attend the masterclass where, in dialogue with
the filmmaker, we will be able to gain entry to
her work.

10 sex/fri

UALG

15h00

APRESENTAÇÃO
DE LIVROS Gratuito
BOOKS
PRESENTATIONS Free
O PESSOAL É POLÍTICO
THE PERSONAL IS POLITICAL
de Miguel Bonneville e Maria Gil
33

Este livro reúne os textos de todas as
palestras e ainda os textos Narrativas do Eu,
escritos durante o processo de criação de
Amor e Política, e apresentados no Colóquio
Narrativas, Media e Cognição, na Universidade
Católica do Porto em 2015.
PT

This book brings together the texts of all the
lecture performances from The Personal is
Political trilogy, and also the texts ‘Narrativas
do Eu’, written during the process of creating
‘Amor e Política’ and presented at the Colloquium Narrativas, Media e Cognição, at the
Catholic University of Porto in 2015.
EN

3 sex/fri

ARCM

18h00

HISTÓRIA DO CINEMA - DOS PRIMÓRDIOS
AO CINEMA CONTEMPORÂNEO
Mirian Tavares e António Costa Valente
04 sáb/sat

FC

15h00

MESA REDONDA
ROUNDTABLE
Gratuito/Free

CINEMA DE GUERRILHA
GUERRILHA CINEMA
Mirian Tavares, António Costa Valente e
Fernando Leitão Correia.
Moderação Duarte Baltazar (Cineclube de Faro)

FILMANDO A LUZ:
INTRODUÇÃO À HISTÓRIA
DO CINEMA RODADO NO ALGARVE
Laura Carlos, Eduardo Pinto e Paulo Correia
(Algarve Film Commission) Manuel Baptista
(Loulé Film Office)
Livro editado em 2011 pela Algarve Film
Commission, essencial para se ficar a conhecer
melhor a história do cinema na região algarvia e
o que foi aqui rodado. Uma região de paisagens
ecléticas, onde podemos passar das escarpas
de Sagres, à ria formosa, até paisagens da serra
onde se poderiam filmar grandiosos westerns.
PT

Cinema de Guerrilha é uma expressão utilizada para designar filmes de baixo orçamento,
muito comum em países onde não há apoios
suficientes ao cinema. É desobediente, fugindo
à burocracia e outros formalismos. Para além
do aspecto mais formal e técnico, há outros
aspectos materiais ou de posicionamento político e social dos quais poderemos falar nesta
conversa. Queremos estender este conceito
não só à realização de cinema mas também à
sua programação e exibição, falarmos de
experiências cineclubistas passadas e futuras.
PT

Guerrilla Cinema, an expression used to
designate low-budget films, is very common in
countries where there is not enough support for
cinema. It flouts the rules, eschewing bureaucracy and other formalisms. Besides a more
formal and technical aspect, there are other
material matters or aspects of political and
social positioning that we can be addressed
in this conversation. We want to extend this
concept not only to the making of cinema but
also to its programming and exhibition, and to
talk about past and future film club experiences.
EN

This book, published in 2011 by the
Algarve Film Commission, is essential to finding out more about the history of cinema in the
Algarve region and what has been filmed here.
A region of eclectic landscapes, ranging from
the cliffs of Sagres, through the Ria Formosa
to mountainous landscapes where magnificent
westerns could be filmed.
EN

6 seg/mon

FC

15h00

ESCAMA, RÍMEL, CARAPAÇA
Manuel Halpern e Ana Isabel Soares
08 qua/wed
34

FC

15h00

06 seg/mon

FC

16h30

CONFERÊNCIA Gratuito
LECTURE Free
FILME-ENSAIO / FILM-ESSAY
Ana Isabel Soares
Se existe género cinematográfico que mais
claramente se pode aproximar da linguagem
literária, é o do filme-ensaio. Na verdade, o
género ensaístico surge no século XVI, pela
pena magistral de Michel de Montaigne, que
se dedica, na última parte da sua vida, a
escrever sem as peias do determinismo
literário da época. O que lhe viesse à ideia,
entre assuntos mais relevantes e tópicos
fundamentalmente triviais (ou mesmo “fúteis”,
para usar um dos termos do autor), poderia
receber – e recebeu – a luz do pensamento e
da expressão do filósofo. Assim se abria um
trilho na História das Ideias, em que, ao
mesmo tempo, se aliavam correntes de
experimentalismo e de construção poética. O
filme-ensaio é herdeiro direto desta tradição
iniciada lá atrás. A fluidez da sua própria
definição faz com que nele se integrem quer
documentários (para José Moure, o ensaio é
mesmo uma “modalidade particular do
documentário”), quer filmes de ficção. Hoje, o
filme-ensaio pode também configurar manifestos estéticos e até políticos, como veremos
nesta comunicação.
PT

One of the cinematographic genres that
can more clearly relate to the literary language
is that of the essay film. The genre of essay
emerged in the 16th century, thanks to the
masterful penmanship of Michel de Montaigne, who dedicated himself in the last part
of his life to writing outside the constraints of
the literary determinism of the time. From
subjects of greater human interest to those
assumed as trivial (even “futile”, in the words
of the author), any topic can and did receive
the illumination of the philosopher’s thought
and expression. Thus, a path was opened in
the History of Ideas, through which, at the

same time, currents of experimentalism and
poetic construction intertwined. The essay
film derives from this long and beautiful
tradition. The fluidity of its boundaries makes
it integrate among its definition documentaries (for José Moure, the essay is indeed a
“particular modality of documentary”) and
fiction films alike. Currently, the essay-film
can also configure aesthetic and even
political manifestos, as we will see in
this presentation.
05 dom/sun

ARCM

15h00

UM FILME NA
BOCA
A FILM IN
ONE'S MOUTH
Em Maio, lançámos o desafio à Escola de
Hotelaria de VRSA, convidando os alunos a
criarem 5 petiscos, 5 sobremesas e 5
cocktails, inspirados no filme “Orlando”, de
Sally Potter, baseado no livro homónimo de
Virginia Woolf. Teve lugar no dia 21 de Maio
no Mercado Municipal de Tavira, e, agora,
poderemos degustar o menu vencedor no
restaurante Nó de Gosto em Tavira, até ao
dia 11 de Junho.
PT

EN

In May, we challenged the students of the
VRSA Hospitality School to create 5 snacks,
5 desserts and 5 cocktails, inspired by Sally
Potter film Orlando, which is based on the
book of the same name by Virgina Woolf.
Judging took place on May 21st at Tavira
Municipal Market, and now we can taste the
winning menu at Nó de Gosto restaurant in
Tavira, until June 11th.
EN

+ No restaurante Nó de Gosto de Tavira, 15% desconto.
/ In the restaurant Nó de Gosto in Tavira, 15% discount.

02 qui/thu a 11 sáb/sat
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