
EV
EN

TO
S P

AR
AL

EL
OS

Janela Aberta
Temáticas diversas da  
actualidade na óptica de  
diferentes realizadores

PROgRAmA 
dOckANEmA  
5a Edição

O Sal da Terra
Produções locais e  
internacionais sobre  
moçambique

Vuvuzela
O universo  
do desporto “Rei”

come Back Africa
50 anos das Independências 
em Africa

SimpóSio internacional : para uma HiStória do cine-
mA Em mOçAmBIquE [13, 14, 15 / Set] O DOCKANEMA em 
parceria com a Faculdade de Letras e Ciências Sociais (FLCS) da 
Universidade Eduardo Mondlane (UEM) organiza, entre os dias 13 
e 15 de Setembro, o Simpósio Internacional: Para uma História do 
Cinema em Moçambique, com o tema “Globalidade versus identi-
dade: reflexões sobre a sua génese, contexto e influência para o 
entendimento do cinema contemporâneo”, reunindo um conjunto 
de investigadores especializados em temas relacionados com a 
imagem, a história e a produção de cinema em Moçambique, com 
contribuições provenientes de vários países com destaque para a 
Bélgica, Brasil, Inglaterra, Alemanha e Portugal.

Videoarte: 25 FrameS por Segundo (2ª edição) 
[14, 15, 17 e 18 / Set]
À semelhança do ano passado, no âmbito do Festival, a Fundação 
PLMJ, em parceria com a AVÍDEOARTE – Associação de Vídeo-arte 
de Moçambique, promove o evento 25 Frames por Segundo – Víde-
os da Colecção da Fundação PLMJ e de Artistas Moçambicanos, 
nos dias 14, 15, 17 e 18, no Centro Cultural Brasil-Moçambique 
(CCBM). 

WORkShOP : Why dEmOcRAcy? [8 e 9 / Set]
O DOCKANEMA em parceria com a STEPS International (África do 
Sul) e o apoio de Organizações da sociedade civil, promove o pro-
jecto “Porquê a Democracia?”, organizando um workshop nos dias 
8 e 9 de Setembro 2010, destinado a activistas dessas organiza-
ções com o objectivo de treina-los a recorrer ao filme para pensar 
e aprender a democracia.

Videoarte 
25 Frames por segundo 
em moçambique  
(2a Edição) 

ciclo 
Joris Ivens  
Filmar o invisível

Ritmos 
urbanos
A produção cultural  
nas periferias dos centros 
urbanos

cINEmA dIgITAL  [16 / Set]
No quadro do projecto DOC-ACP, que se propõe 
promover as identidades locais, a diversidade artís-
tica e o diálogo intercultural em África, no Caribe 
e no Pacifico (ACP), o Dockanema organiza um en-
contro profissional sobre a viabilidade de implan-
tação de uma rede de salas de cinema digital em 
Moçambique, denominado Cinema Digital: uma 
opção válida para a difusão audiovisual em Moçam-
bique?, que terá lugar no dia 16 de Setembro no 
Hotel Rovuma. 

cINEmA AO AR LIVRE NA kA TEmBE [12 / Set]
A ante-estreia do documentário de Diana Manhiça, 
“A ponte - uma história do ferryboat Bagamoyo”, 
tem lugar no Distrito Urbano da Ka Tembe, no 
próximo dia 12 de Setembro de 2010, domingo, 
pelas 18.30 horas.  

“mARAdONA” Em mAPuTO [11 a 16 / Set]
A LUSOMUNDO Moçambique associa-se ao DOCK-
ANEMA programando no cinema XENON, em ses-
são unica às 18 horas de 11 a 16 Setembro, o docu-
mentário “MARADONA by Kusturica”, realizado 
por Emir Kusturica e que há muito tempo muitos 
moçambicanos ansiavam ver. Um documentário 
único sobre o “jogador do século” filmado pelo 
seu maior fã: vai das suas origens humildes à fama 
mundial, da sua ascensão fulgurante ao mais pro-
fundo declínio.

múSIcA NO dOckANEmA [18 / Set]
No âmbito da 5ª Edição do DOCKANEMA, o grupo musical TP50 ap-
resenta no dia 18 de Setembro pelas 21h, no Centro Cultural Franco 
Moçambicano, o espectáculo “TP50 Toca e Canta Tom Jobim”. O 
grupo que desde o seu começo procura fazer uma ponte entre a  
universalidade da poesia da Bossa Nova e a realidade Moçambica-
na, vai interpretar 19 temas do reportório de António Carlos Jobim, 
incluindo algumas das suas mais famosas músicas, como “Águas de 
Março”, “Garota de Ipanema”, “Luiza”, “Teresa da Praia”, “Wave”, 
entre outros.  

E NAS PROVíNcIAS?
Pela quarta vez a Universidade Lurio associa-se ao DOCKANEMA, 
aproveitando a programação proposta para uma acção de difusão 
na cidade de Nampula e seus arredores. Estruturado à volta de pro-
jecções nas comunidades, com a participação activa de docentes e 
estudantes, o DOCKANEMA em Nampula constitui um exemplo im-
par até agora, de como é possível pensar-se em estender o impacto 
do festival para fora da cidade de Maputo, quando existe vontade 
local. 
A iniciativa merece todo o apoio e carinho por parte do festival e 
certamente deveria suscitar mais apoios locais, até para se ultrapas-
sar a ideia que tudo (de bom e mau) acontece em Maputo. Podemos 
permitir-nos sonhar num DOCKANEMA à escala nacional....

dOckANEmA 5a Edição  
centro cultural Brasil-moçambique (ccBm) 

Esquina da Av. 25 de Setembro com Av. karl max
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