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Festival Internacional de Cinema Queer
 
 O Queer Lisboa está de regresso com algumas novidades como a passagem do Queer Art a secção
competitiva, numa parceria com a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, e a introdução
de uma vertente formativa com workshops de Marc Siegel (Professor Assistente em Estudos de
Cinema na Universidade Goethe de Frankfurt) e Gustavo Vinagre (realizador e argumentista
brasileiro).
 
 O programa inclui ainda o controverso biopic sobre o visionário cineasta russo Sergei Eisenstein -
Eisenstein in Guanajuato - assinado pelo britânico Peter Greenaway e que marca a sessão de
encerramento do festival.
 
 Entre os muitos filmes que passam nesta edição pedimos ao director artístico do Queer, João Ferreira,
que destacasse cinco obras. Ficam então as sugestões:
 
 Amor Eterno, de Marçal Forés
 
 "Forés volta a reinventar o filme de adolescentes. Com referencias a Gus Van Sant, Larry Clark ou
David Lynch, ele vai beber do rigor formal do primeiro, à representação livre da sexualidade
adolescente de Clark e à criação de um universo onírico fundado em referentes hiper-realistas, do
cinema de Lynch. A tudo isto, acrescenta ingredientes do filme de vampiros. No que começa como um
poema à juventude e à liberdade sexual, Forés constrói uma narrativa isenta de julgamento moral,
explorando os limites do desejo, bem como uma certa amoralidade e cinismo que são parte da
adolescência, criando um particular e aliciante objeto."
 
 The Cult of JT LeRoy, de Marjorie Sturm
 
 "O fenómeno literário à volta de JT LeRoy merece agora um soberbo documentário que dá a conhecer
de forma exaustiva uma história que chocou o mundo literário, arrastando consigo inúmeras
celebridades do mundo das artes. A publicação de Sarah, autobiografia de 1999 e no mesmo ano de
The Heart Is Deceitful Above All Things lançam-no para a fama. A figura tímida e andrógina de LeRoy
começa aos poucos a emergir em público, debutando em São Francisco ao lado da atriz Sandra
Bernhard e do crítico Michael Musto. Mas em 2005, investigações do The New York Times e da New
York Magazine revelam o embuste: JT LeRoy afinal não existe."
 
 Nova Dubai, de Gustavo Vinagre
 
 "Tendo como cenário a cidade de São José, no Estado de São Paulo, Gustavo e o namorado, Bruno,
são confrontados com a construção de um novo empreendimento de luxo, a "Nova Dubai", num local
habitado por memórias de infância. Impotentes perante os avanços da gentrificação, Gustavo e Bruno
adotam uma postura de guerrilha marxista anticapitalista usando a arma que melhor conhecem: o
sexo queer. E que melhor forma de subverter o sistema, que torná-lo queer?"
 
 Gustavo implode todas as regras e normas, plantando a sua semente nos terrenos da Nova Dubai.
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 Pauline s'arrache, de Émilie Brisavoine
 
 "O tema da família disfuncional tem sido profícuo no cinema. Quer a ficção, quer o documentário têm
explorado a fundo a complexa psicologia das ligações de poder, afetos e ódios, dos laços de sangue.
Uma das surpresas da passada edição do Festival de Cannes aconteceu na secção off, o L'ACID, onde
Pauline s'arrache, de Emilie Brisavoine teve estreia mundial. Lançando um olhar à sua família, com
especial atenção à meia-irmã mais nova, Pauline, cuja adolescência captou com a sua câmara, dos 15
aos 19 anos, Brisavoine procura construir um conto de fadas dos dias de hoje. Mas esta é uma história
com mais sapos que príncipes."
 
 Welcome to this House, de Barbara Hammer
 
 "Da veterana artista visual Barbara Hammer, com uma carreira de mais de 40 anos dedicada à
exploração do potencial da linguagem do cinema e a resgatar do apagamento as histórias de
mulheres, não seria de esperar uma abordagem convencional ao propor-nos um filme sobre uma
figura cuja vida e escrita também nada tiveram de convencionais: a poeta Elizabeth Bishop. Feito dos
gestos e palavras da poeta, Welcome to this House desvenda-nos a sua complexa personalidade e
obra, com um muito eficaz e belo equilíbrio formal que não teme a introdução de um rasgo mais
experimental e conceptual, fazendo deste documentário um raro objeto artístico."
 
 João Ferreira, Dir. Artístico do Queer Lisboa
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