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disso, “é uma figura mítica e 
conhecida no mundo anglo-
saxónico” e em Portugal o seu 
trabalho ainda não foi divulgado. 
“Nunca passou no cinema ou na 
televisão. Para ver os filmes dele só 
mesmo no Canal Brasil”, conta. 
O realizador, com a filha Mariliz 
Marins (interpreta a personagem Liz 
Vamp), irá coordenar um 
“workshop” que terá como ponto 
culminante a realização de uma 
curta em vídeo, feita a partir de um 
guião escrito pelo brasileiro. Será 
exibida no último dia do festival.
A secção principal do Motelx chama-
se “Serviço de Quarto”. Reúne obras 
inéditas em Portugal, incluindo 
“slasher movies”, terror “indie” 
norte-americano, histórias de 
fantasmas, “thrillers”, comédias e 
“gore” - filmes com sangue em 
excesso, órgãos expostos e outras 
bizarrices. E como faz sentido o 
ritual de ver terror à noite, está 
programada uma sessão dupla 
“gore”, à meia-noite de sexta-feira 
(dia 5) para sábado (6). É uma 
iniciativa que, se tiver adesão, vai ser 
repetida em edições posteriores. 
“Nos festivais de cinema de terror em 
outros países essas sessões são 
comuns e estendem-se até 
amanhecer. Mas para Portugal é 
demasiado. Vai ser uma aposta.” 
Uma secção sobre o emergente 
terror francês também está na 
programação: Abominável Mundo 
Novo a Nouvelle Vague do Terror. 
Mostra a produção dos nascidos no 
final dos anos 70 e que cresceram 
com o terror americano. 
Não é um festival competitivo e é 
organizado pelo Cineclube de 
Terror de Lisboa, associação 
cultural sem fins lucrativos. C.S.

Londres. É o início de uma 
“tournée” mundial 2008-
2009, que levará “In-1” à 
China, América, Japão, 
Coreia, Austrália, passando 
evidentemente pela Europa. 
Nos últimos dois anos, 
Juliette, 44 anos, tem 
treinado para dançar e 
Akram, 34, para interpretar 
(também toca guitarra em 
palco) no mundo surreal 
criado por Anish Kapoor. O 

Em 2009, Juliette Binoche 
estará em todo o lado menos 
nos ecrãs, já que planeou um 
ano sabático para se dedicar a 
outros projectos. Começa já 
no Outono deste ano, com 
“In-1”, o espectáculo de 
teatro/dança que concebeu 
com o coreógrafo britânico 
Akram Khan e que tem 
cenografia do artista plástico 
Anish Kapoor. Estreia: 18 de 
Setembro, National Theatre, 

espectáculo 
explora as 

relações entre 
homens e 

mulheres. Ao título, “In-1”, 
chegou-se depois das várias 
propostas de Binoche e de 
Khan não terem gerado 
consenso. Terá sido Anish 
Kapoor, segundo o “site” 
whatson stage.com, que 
decidiu, abreviando, e 
tornando abstracção, um 
anterior título de trabalho, 
“Inside Eye”. 
Nenhum dos colaboradores 
tem querido entrar em 
detalhes sobre o 
espectáculo. Reiteram que 
estão a descobrir algo que 
não sabem o que é, e que o 
que têm em mãos continua a 
mudar todos os dias. 
Segundo Akram Khan, de 
quem vimos, no Festival 
Alkantara, “Bahok”, em 
colaboração com o Ballet 
Nacional da China, o 
projecto com Juliette 
empurrou-o “para direcções 
inesperadas” e tem sido das 
“experiências mais 
desafiantes” da sua carreira. 
Arriscaram ambos sair de 
uma “zona de conforto”, 
disse. Binoche confirmou: 
“Não sei qual vai ser o 
resultado, mas o caminho 
que estamos a tomar mudou-
me radicalmente.”
Segundo a revista “Cahiers 
du Cinéma”, a “tournée” de 
“In-1” vai articular-se com 
outras duas iniciativas: uma 
retrospectiva de filmes 
interpretados por Binoche e 
uma exposição de retratos 
pintados pela actriz, 
representando os cineastas 
com quem trabalhou. Mais: 
cada um desses retratos 
estará acompanhado de um 
auto-retrato, que representa 
a imagem que Binoche tinha 
de si mesma no momento do 
encontro com cada um 
desses 32 cineastas (entre os 
quais Téchiné, Leos Carax, 
Michael Haneke). Esses 
quadros vão dar origem a 
um livro, “64”, em que cada 
par - 32 retratos e 32 auto-
retratos - será acompanhado 
de uma carta, um poema, 
forma de a actriz se dirigir 
ao realizador para exprimir 
o que foi o encontro entre 
os dois.

para a avaliar o argumento, dado que 
tem à volta de 600 páginas. Brad Pitt 
teve acesso ao argumento há 
bastante tempo, antes de qualquer 
estúdio avaliar o projecto, e, se 
concordar com o plano de filmagens, 
que arrancam este Outono e devem 
ter lugar em França e na Alemanha, 
será um forte garante de acolhimento 
do projecto em Hollywood. J.A.C. 

Zé do Caixão no 

Motelx 

O coveiro Zé do Caixão, com as suas 
unhas quilométricas - nome da 
personagem criada pelo actor e 
realizador brasileiro José Mojica 
Marins em 1963 -, é vista no Brasil 
mais como figura cómica do que 
como personagem de terror. Mas 
nos EUA e na Europa o realizador 
de 72 anos é um ícone do cinema 
de terror. Em Portugal Zé do Caixão 
é o convidado de honra da 2ª 
edição do Motelx - Festival 
Internacional de Cinema de Terror, 
de 3 a 7 de Setembro, Cinema São 
Jorge, Lisboa. Integrará a secção O 
Culto dos Mestres Vivos. A 
personagem apareceu pela 
primeira vez no filme “À Meia-Noite 
Levarei Sua Alma” (1964), que será 
exibido na secção Mostra Brasil, da 
qual fazem parte mais dois filmes 
de Mojica: “O Despertar da Besta” 
(1968) e “Esta Noite Encarnarei no 
Teu Cadáver” (1969). 
A participação do brasileiro, que é 
filósofo, ex-candidato político e 
compositor de sambas, é uma 
forma de mostrar o cinema de 
terror falado em português, diz 
João Monteiro, um dos 
organizadores do Motelx. Além 

Festival

A primeira longa de 
Sandro Aguilar, “A 
Zona”, foi seleccionada 

para o Festival de 
Cinema de Locarno, 

secção “Cinéastes 
du Présent” 

(de 6 a 16 de 
Agosto, 

Suíça). Não obedecendo 
a uma narrativa con-
vencional, avançando 
através das omissões 
das personagens, quase 
fantasmas, pelos lugares 
deixados vazios, podemos 
dizer que é a história de 
Rui e Leonor, cujas vidas 

se cruzam no corredor de 
um hospital onde ambos 
deixaram duas vidas 
em suspenso: um pai em 
estado terminal e um fi lho 
nascido prematuramente. 

Convidado do festival de terror Motelx

le vará “In-1” à China, América, Japão, Coreia, Austrália, passando pela Europa


