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Jornal de Angola

No âmbito das actividades da 2ª edição do Festival
Internacional de Cinema - FIC Luanda, decorre de 26
a 30 de Outubro de 2009, no Instituto Camões Centro Pepetela - o Ciclo de Cinema , com a
designação : “O Cinema e o Vídeo Angolano na
Encruzilhada do Tempo”.

18h:00
“Ondylewa a Festa do Boi Sagrado”
1979, 40 minutos,
Formato Original: 16mm,
de Ruy Duarte.

“Memória de Um Dia”
1981, 60 minutos,
Formato Original: 35mm,
de Orlando Fortunato.
18h:00
“Carnaval da Vitória”
Doc. 1978, 40 minutos,
Formato Original: 35mm,
de António Ole.

A 2ª edição do FIC Luanda tem o seu ponto
alto na semana de 20 a 27 de Novembro de 2009,
com a exibição e competição de filmes nacionais e
estrangeiros, workshops temáticos e uma Feira de
Cinema, Audiovisual e Artes.
Sinopse:
Encerramento da ondylewa, aspectos da cerimónia dos três últimos dias
de festas da grande representação ritual em que participa todos os anos a
totalidade da população do antigo reino de Jau.
Sinopse:
Um filme sobre a repressão de 1960 à uma manifestação
pacífica de populares da região de Icolo e Bengo, que
procuravam informar-se junto das autoridades da colónia sobre o
destino do Dr. Agostinho Neto, Médico e Politico.

Sinopse:
Reportagem elaborada do primeiro carnaval pós-independência.
A acção desenrola-se nas províncias de Luanda e Benguela,
mostrando especialmente os preparativos do desfile da grande festa
popular.
Sinopse:

“Mopiópio”
1991, doc., 60 minutos,
Formato Original: 35mm,
de Zézé Gamboa.
18h:00
“O Sol Ainda Brilha”
doc., 1995, 30 minutos,
Formato original: Vídeo Betacm SP,
de Mariano Bartolomeu.

29/2009
Quinta - feira

“Um Homem Enterrado Vivo”
doc., 1997, 18 minutos,
Formato original: Vídeo Betacam SP,
de Dias Junior e Nguxi dos Santos.
18h:00

30/2009
Sexta - feira

28/2009
Quarta - feira

27/2009
Te r ç a - f e i r a

26/2009
Segunda - feira

O Ciclo serve de ante câmara para mobilizar a
sociedade angolana em geral e em particular os
amantes do cinema e do vídeo, recordando o

percurso do cinema e vídeo produzidos em
Angola ao longo de várias gerações. As entradas
são gratuitas e abertas a cineastas, jornalistas,
estudantes e demais interessados.

18h:00

“Uma Mulher em Fuga”
1996, 60 minutos,
Formato original: Video Betacam SP,
de Tomás Ferreira "Walter".

“Assaltos em Luanda I”
2005, 60 minutos,
Formato original: Vídeo Betacam SP,
de Henrique Narciso “Dito”.

O filme tem como pano de fundo a cidade de Luanda, com todos
os seus contrastes, MOPIÓPIO (assobio em língua nacional
kimbundu) faz uma incursão pela música popular urbana e seus
principais criadores e intérpretes.
Sinopse:
Em 1994, Malange era uma cidade que desde há alguns anos estava
completamente isolada do resto do pais devido a guerra. Para
sobreviver, a população passa a depender completamente da ajuda
alimentar internacional. Esta é a historia do drama vivido por alguns
deles para quem, apesar de tudo, o sol continuava a brilhar.
Sinopse:
O documentário é uma reconstituiçáo de um facto verídico ocorrido
numa localidade, nos arredores de Luanda, que levou à morte de um
indivíduo motivado por crenças ocultas. O caso foi descoberto, graças
à intervençáo e o trabalho aturado de investigaçáo da Polícia que
desvendou o mistério e os meandros do homicídio. "
Sinopse:
O filme retrata o drama de uma mulher Gracieth (Maria
Mendonça) maltratada pelo seu marido, Zeca (Pambo Fernandes).
Foge de casa em Luanda para a província da Huíla, onde
conhece o jovem Darcí que se apaixona por ela. Zeca, o marido,
vai a sua procura e tenta mata-la.
Sinopse:
Dois jovens pobres e desempregados desejosos de
mudar de vida e ajudar a mãe, criam uma dupla de
assaltantes denominada “Os King e Taliban”. Para os
dois jovens a vida muda finalmente para melhor, mas
esquecem-se de ajudar a mãe. Uma surpresa os
espera no ultimo assalto. Historia baseada em factos
reais.

