
Distinguir as artes
na sétima arte
Cinema. O Festival Te mps D'lmages, que arranca na próxima
sexta-feira, vai exibir 34 filmes na competição internacional

que atribui Prémios de Cinema para Filmes sobre Arte.

O evento vai decorrer entre 22 e
26 de novembro, no auditório Au-
rélio Quintanilha do Museu Nacio-
nal de História Natural e da Ciên-
cia, em Lisboa. De acordo com a

organização do evento de entrada
livre, entre as 34 curtas e longas-

-metragens, nove são portuguesas.
Está já agendada a exibição dos fil-
mes portugueses "O Encontro", de
Rita Caldeira, sobre o escritor Fer-
nando Guilherme Azevedo; e "En-
xoval", de Pedro Macedo, com Joa-
na Vasconcelos e as noivas de Nisa;

ou A Nau Catrmeta , de Artur
Correia. Concorrem ainda os fil-
mes "A Luz Da Terra Antiga", de
Luís Oliveira Santos sobre os fotó-
grafos Orlando Ribeiro e Duarte
Belo; e "Tabatô", de João Viana.

Nos filmes estrangeiros desta-

que para "John Cage - Journeys
in Sound", de Allan Miller e Paul
Smaczny (Alemanha); Alvin Lucier
com "No Ideas But In Things",
de Viola Rusche e Hauker Harder
(Alemanha); "A Barrei Of Laugh",
de Arnaud Lalanne (França); ou
"Mama Goema: The Cape Town
Beat In Fiye Movements", de Sara
Gouveia, Angela Ramírez e Calum
MacNaughton (África do Sul), uma
viagem musical pelo coração
da Cidade do Cabo.

Os filmes atravessam a temática
das artes e focam artistas, como é
o caso de "Fabienne Verdier -
Peindre Ulnstant", de Mark Videl
(França), sobre a pintora que pinta
a partir da filosofia e as práticas
dos mestres taoistas com quem
ela estudou durante dez anos.
Em "Joan Jonas Reanimation", de
Rima Yamazake (EUA), o público
poderá ver uma das pioneiras
do vídeo e da performance; e em
"Amos Ferguson - Match Me If Vou
Can", de Karen Arthur um intuiti-
vo artista das Bahamas.

O programa deste festival de
cinema integrado na 11. a edição
do Temps DTmages é dirigido e

programado pela artista e realiza-
dora Rajele Jain. AGÊNCIA LUSA


