
CINEMA E SUSTENTABILIDADE

Em colaboração com o Goethe-Institut Portugal, o Doclisboa apresenta um ciclo de filmes que abordam diferentes relações entre o ser 
humano e os ecossistemas onde vivem. Esse é o ponto de partida para um debate em torno de questões relativas à ecologia e à sustentabili-
dade. Questionando e debatendo ideias para o futuro, perspectivas artísticas e também modos de agir.

7 NOV / 16.00, Culturgest – Grande Aud.

CARBÓN
Davide Tisato • 2020 • Suíça, França • 26’
Estreia Internacional

Nivardo e Ismael têm mais de setenta anos e produzem carvão 
para sobreviver na actual conjuntura económica de Cuba. Noite 
após noite, os dois amigos vigiam um processo de transfor-
mação por trás de um fumo denso. Mergulhados na escuridão, 
lutam e não desistem perante o trabalho perigoso e esgotante. 
Só o apoio mútuo lhes permite continuar. Exaustos, distraem-se 
por um instante e arriscam o fruto dos seus esforços.

FIELD
Etienne de France • 2020 • França • 59’
Estreia Internacional

Champ centra-se num único campo de uma quinta na Borgonha, 
em França. Ao longo de um ano, o filme analisa as relações 
existentes entre este campo de cereal específico e os dois 
irmãos que nele trabalham, François e Philippe Camburet. 
Retrato da transformação de um campo e de uma paisagem ao 
longo das quatro estações, o filme integra a voz dos dois agricul-
tores que partilham a sua percepção e impressões de um espaço 
que percorrem ciclicamente. O campo torna-se no eco da sua 
relação com o trabalho e a memória e espelha os seus pensam-
entos e interrogações.

8 NOV / 15.00, Culturgest – Grande Aud.

MAKING A LIVING IN THE DRY SEASON
Inês Ponte • 2016 • Angola, Reino Unido,
Portugal • 35’

Passado numa aldeia serrana, o filme é um retrato íntimo da vida 
quotidiana de uma família que vive da agricultura e da pastorícia 
na província do Namibe, em Angola. A realizadora pede à sua 
anfitriã, Madukilaxi, para usar a sua mestria e fazer uma boneca. 
O filme aborda uma noção dupla de trabalho durante a estação 
seca: produzir a boneca e ganhar a vida. Lipuleni, a filha pequena 
de Madukilaxi, acompanha o trabalho duplo e as três comemo-
ram os seus esforços com um banquete.

VIRAR MAR / MEER WERDEN
Philipp Hartmann, Danilo Carvalho • 2020 • Brasil, 
Alemanha • 85’
Estreia Internacional

A água enquanto metáfora física e metafísica e pano de fundo da 
existência humana. Um ensaio entre documentário e ficção e 
entre os desertos do Sertão brasileiro e as zonas inundáveis de 
Dithmarschen no Norte da Alemanha. Tragédias e observações 
quotidianas em tempo de alterações climáticas.

8 NOV / 17.00, Culturgest – Fórum Debates

Participantes
Philipp Hartmann e Danilo Carvalho (realizadores do filme VIRAR MAR – MEER WERDEN)
Inês Ponte (realizadora do filme MAKING A LIVING IN THE DRY SEASON)
Carolina Dias (investigadora em Ciências da Sustentabilidade)

Moderação
Joana Sousa (Diretora e programadora do Doclisboa)
Teresa Althen (Programadora Cultural de Cinema do Goethe-Institut Portugal)

Conversa conduzida em português, sem tradução
Entrada gratuita


