


SONICA EKRANO 
Dokumenta filmo kaj marĝena muziko
Cinema Documental e as Músicas das Margens 
Documentary film & the musical fringes

SONICA EKRANO é um novo festival de cinema documental dedicado a músicas, 
músicos, sons e movimentos nas margens da massificação e da popularidade.

Se, num panorama nacional de muitos e bons festivais de cinema, é ainda assim difícil 
encontrar a música como protagonista principal, o que dizer das “outras músicas”? Como 
chegar a filmes excepcionais que retratam artistas, sons e movimentos locais e globais 
que tantas vezes passam por entre os interstícios da ampla oferta audiovisual dos nossos 
dias? É longe dos holofotes mediáticos que tantas vezes se vai criando a história - tanto 
no presente como em passados que, por vezes, demoram décadas a ser (re)conhecidos.

A primeira edição deste novo festival assegura a existência de um espaço de oportunidade 
para assistir a obras cinematográficas às quais – mesmo na era das plataformas digitais – 
o acesso é limitado, num contributo mais em prol da inclusão audiovisual, atentando à 
diversidade geográfica e ao equilíbrio entre perspectivas históricas e narrativas 
contemporâneas.

O nome SONICA EKRANO, grafado em esperanto (significando, em português, “Tela de 
Som”), procura reflectir a música e o cinema enquanto “linguagens universais”, 
homenageando simultaneamente a forte tradição esperantista na margem sul do Tejo, e 
em particular no Barreiro e na Moita (Baixa da Banheira)  que acolherão o festival entre os 
dias 9 e 18 de Setembro.

Ao longo de 13 sessões, divididas entre o Fórum Cultural José Manuel Figueiredo (9 a 
12), a Biblioteca Municipal do Barreiro (13 a 16) e o Auditório Municipal Augusto Cabrita 
(17 e 18), apresentamos outros tantos filmes (todos longas-metragens), com produção 
posterior a 2015, com quase metade em estreia nacional. Espreitem o programa que 
preparámos, e vivam-no de perto, na Margem certa.

Introdução



Apoios

Organização e programação::

Apoio Financeiro:

Parceiros  Institucionais:

Parceiro Mobilidade:

Apoio:



Programa

Fórum Cultural José Manuel Figueiredo

16:30

21:30

Quinta 9 Sexta 10 Sábado 11 Domingo 12

ACID MOTHERS 
REYNOLS - LIVE 

AND BEYOND

VOICE OF THE 
EAGLE: The 

enigma of Robbie 
Basho

SISTERS WITH 
TRANSISTORS

EXTREME 
NATION

CAOS E 
AFINIDADE*

SOA*

Biblioteca Municipal do Barreiro

21:00

Segunda 13 Terça 14 Quarta 15 Quinta 16

THAT PÄRT 
FEELING

CONNY PLANK: 
The potential of 

noise

THE 
ALBATROSS 
AROUND MY 

NECK

SUZANNE 
CIANI: A life in 

waves

Auditório Municipal Augusto Cabrita

16:30

21:30

Sexta 17 Sábado 18

CRESTONE SWANS - WHERE DOES A BODY 
END?

DELIA DERBYSHIRE: The myths and 
legendary tapes

* Com a presença do realizador



Programa 
Fórum Cultural José Manuel Figueiredo

Quinta 9

ACID MOTHERS REYNOLS: Live 
and beyond

De: Alejandro Maly
2020 | Argentina | 84'
Legendado em português
[estreia nacional]

Um filme na boa tradição do “rockumentário” que 
ilustra o encontro de duas das bandas mais 
emblemáticas da música verdadeiramente “fora” - 
os japoneses Acid Mothers Temple e os argentinos 
Reynols, que em 2017 se juntaram em Buenos 
Aires para a gravação de um disco conjunto e um 
concerto. Alejandro Maly acompanhou de perto o 
processo criativo e de encontro e entendimento 
mútuo entre culturas tão distintas, liderado pelo 
carismático líder dos Reynols, Miguel Tomasin (um 
músico e figura ímpar, auto-intitulado “O Guru com 
Síndrome de Down da música experimental”). 
Entre sons e espaços, os músicos – um dos quais 
Alan Courtis, visitante habitual do Barreiro para 
realizar trabalho notável com a Associação Nós – 
conversam sobre a espiritualidade na base da sua 
música.

Sexta 10

VOICE OF THE EAGLE: The enigma 
of Robbie Basho

De: Liam Barker
2017 | Reino Unido | 87’
Legendado em português
[estreia nacional]

Um documentário sobre a vida incomum e 
extraordinária do guitarrista e compositor 
norte-americano Robbie Basho, terminada 
abruptamente e de forma bizarra nas mãos de um 
quiroprata(!), numa de muitas visitas habituais.
Basho viveu convencido de que a sua música não 
o sobreviveria; órfão desde cedo, diagnosticado 
com sinestesia (uma união dos sentidos que o 
levava a interpretar o som como se fosse cor), e 
reclamando ser a reencarnação de um poeta do 
séc. XVII, compôs canções tão alienígenas quanto 
a sua personalidade, numa carreira breve durante 
a qual criou as fundações para várias mudanças 
radicais no panorama musical americano das 
décadas de 1960 e 1970.
Este filme é uma viagem pela vida perturbada de 
um artista único, repleto de materiais de arquivo 
previamente indisponíveis e de retratos marcantes 
das paisagens e fenómenos naturais que serviram 
de inspiração para a sua música.



Programa 
Fórum Cultural José Manuel Figueiredo

Sábado 11

CAOS E AFINIDADE

De: Pedro Gonçalves
2020 | Portugal | 77'
Legendado em português
[com a presença do realizador]

O primeiro filme de Pedro Gonçalves leva-nos a 
mergulhar no mundo da música improvisada em 
Portugal. Com epicentro no Bar Irreal, em Lisboa, 
local de encontro fervilhante (e entretanto 
desaparecido) de várias gerações e escolas de 
músicos nacionais e internacionais, Caos e 
Afinidade mostra-nos concertos e entrevistas com 
artistas como Gabriel Ferrandini, Adriana Sá, 
Carlos Zíngaro ou Luís Lopes, e proporciona 
material de reflexão sobre uma forma diferente de 
ouvir e criar e sobre uma realidade cultural ainda 
longe do mainstream (e que também passa pelo 
Barreiro, que os mais atentos conseguirão 
identificar neste filme).

SISTERS WITH TRANSISTORS

De: Lisa Rovner
2020 | Reino Unido / França / EUA | 90’
Legendado em português

Há um século bem contado que o mundo 
admirável e maravilhoso da música electrónica tem 
vindo a evoluir e a tornar-se parte indelével dos 
nossos dias. As possibilidades ilimitadas da 
síntese digital, o recente revivalismo analógico, a 
perfeição impossível do auto-tune, a 
democratização da criação musical patente em 
toda uma nova geração de produtores caseiros - 
todos estes extraordinários feitos e 
desenvolvimentos podem ser diretamente ligados 
ao trabalho e genialidade de um grupo de 
mulheres retratado neste filme de Lisa Rovner.
Clara Rockmore, Daphne Oram, Bebe Barron, 
Delia Derbyshire, Maryanne Amacher, Pauline 
Oliveros, Wendy Carlos, Eliane Radigue, Suzanne 
Ciani e Laurie Spiegel são alguns dos grandes 
pioneiros da contemporaneidade sonora e a sua 
influência é sentida por toda a parte - e ainda 
assim a esmagadora maioria das pessoas nunca 
ouviu os seus nomes.



Programa 
Fórum Cultural José Manuel Figueiredo

Domingo 12

SOA

De: Raquel Castro
2020 | Portugal | 71'
[com a presença da realizadora]

No mais recente filme de Raquel Castro, 
realizadora, investigadora, curadora e produtora e 
cada vez mais uma figura maior no que diz 
respeito ao discurso e práticas à volta do Som e da 
Paisagem Sonora, fala-se de ambiente sonoro, de 
silêncio e de ruído, de todos os espectros sonoros, 
do infra ao ultrassom, de frequências e de ritmo. 
Mas também de ecologia, cidadania, igualdade e 
políticas urbanas. Da escuta como catalisador para 
a transformação e dos sons que se inscrevem na 
vida quotidiana nos nossos lugares. De como a 
paisagem sonora nos afeta e de como somos, nós 
mesmos, responsáveis pelo som que geramos.

EXTREME NATION

De: Roy Dipankar
2019 | Índia | 81’
Legendado em português do Brasil

Extreme Nation acompanha o realizador Roy 
Dipankar numa viagem pelo subcontinente indiano 
em busca de histórias quase sempre subterrâneas 
de uma comunidade e sub-cultura (a do metal 
extremo) cuja existência, nestas partes do mundo, 
possui um significado social, político e existencial 
que dificilmente imaginamos a partir da nossa 
cómoda posição ocidental. 
Entre a Índia, o Paquistão, o Bangladesh e o Sri 
Lanka descobrimos um nexo de narrativas de 
estilos de vida duros e de fraca recompensa que 
unem o passado e o presente comuns destes 
países através de um fundo de radicalismo 
religioso, de nacionalismo e de uma desconfiança 
da diferença que servem de aguçado comentário à 
contemporaneidade.



Programa
Biblioteca Municipal do Barreiro

Segunda 13

THE ALBATROSS AROUND MY 
NECK: Retracing echoes of loss 
between Lucknow and Berlin

De: Markus Schlaffke 
2018 | Alemanha / Índia | 60’
Legendado em inglês 
[estreia nacional]

Irfan Khan é um dos mestres do sarod - 
instrumento de cordas ligado à música hindustani - 
e, como habitualmente nesse tradição musical 
indiana, um representante de uma dinastia, neste 
caso da região de 
Lucknow-Shahjahanpur-Gharana. O seu avô, 
Sakhawat Hussein Khan, ajudou a formar as linhas 
que definem esta música clássica indiana, e foi 
dos primeiros músicos da região a actuar em 
palcos europeus, na década de 1930.
Neste filme, o realizador Markus Schlaffke 
documenta o retorno de Irfan Khan à Índia, em 
2014; Khan pretende retomar a sua carreira 
enquanto músico ao vivo e, em simultâneo, 
acompanhar assuntos de família. A partir daí, 
acompanhamos os seus esforços para, sem 
qualquer suporte institucional, manter viva a sua 
herança musical, numa luta tantas vezes inglória 
que o leva dos palácios de Lucknow a arquivos 
alemães.

Terça 14

SUZANNE CIANI: A life in waves

De: Brett Whitcomb
2017 | EUA | 74’
Legendado em inglês

Um dos três documentários que nesta edição do 
SONICA EKRANO celebram a recente onda de 
redescoberta das mulheres pioneiras na música 
electrónica, e que neste caso retrata a vida e as 
inovações marcantes da norte-americana Suzanne 
Ciani, e a forma como, a partir de uma educação 
musical clássica, se tornou financeiramente 
independente criando música e som para o mundo 
da publicidade, utilizando-o como campo para 
explorações e descobertas revolucionárias.
Ciani é, actualmente, um dos nomes mais 
requisitados para os festivais de música da 
vanguarda electrónica, testemunho de um feliz 
encontro, ainda que tardio, com uma verdadeira 
visionária que soube criar um caminho próprio num 
mundo tão tradicionalmente dominado por 
homens.



Quarta 15

THAT PÄRT FEELING: The 
Universe of Arvo Pärt

De: Paul Hegeman
2018 | Países Baixos | 75’
Legendado em inglês 

No coração deste documentário pulsa a sensação 
muito particular e inigualável que a música do 
estónio Arvo Pärt - provavelmente o compositor 
vivo mais celebrado da nossa era - imediatamente 
proporciona. Seguindo de perto a sua colaboração 
com o Cello Octet de Amesterdão, o realizador 
Paul Hegeman observa e deixa que sejam os 
protagonistas, de backgrounds tão diversos como 
a música clássica, a dança, o cinema ou a música 
electrónica, a pronunciar-se. A Arvo Pärt vemo-lo e 
ouvimo-lo como à sua música: discreto, 
determinado, despojado, humilde, etéreo.

Quinta 16

CONNY PLANK: The potential of 
noise

De: Reto Caduff e Stephan Plank
2017 | Alemanha | 92’
Legendado em inglês

Konrad “Conny” Plank foi um dos grandes 
inovadores da produção musical e sonora dos 
nossos tempos. Pioneiro do krautrock e da pop 
electrónica, é a si que bandas e artistas como os 
Neu!, Brian Eno, David Bowie, Ultravox ou 
Eurythmics devem uma considerável parte dos 
méritos que lhes são justamente atribuídos, e 
todos reconhecem a influência central desta figura 
no impacto que a sua música conseguiu. A morte 
precoce de Conny, aos 47 anos, teve um óbvio 
impacto no seu jovem filho Stephan, com apenas 
13 anos à altura; duas décadas e meia depois, 
Stephan juntou-se ao realizador Reto Caduff em 
busca do homem que se habituou a ver quase 
sempre debruçado sobre a mesa de mistura, bem 
como do seu legado. Encontrou-se com velhos 
amigos e companheiros do pai - Annette Humpe, 
os Scorpions, Gianna Nannini, os Devo e muitos 
mais; são eles que nos guiam, por entre uma 
banda sonora repleta de gravações inéditas, pela 
genialidade meticulosa e sensibilidade artística de 
Conny Plank.

Programa
Biblioteca Municipal do Barreiro



Sexta 17

CRESTONE

De: Marnie Ellen Hertzler
2020 | EUA | 73’
Legendado em inglês
[estreia nacional] 

Raros filmes recentes têm sido capazes de captar 
a ambiguidade entre o desejo de ser genuíno e o 
desejo de ser reconhecido; Crestone retrata uma 
pequena mas simbólica fatia de um mundo que 
oscila entre o facto e a ficção, o digital e o físico, 
visitando uma micro-comunidade de rappers em 
isolamento numa vila deserta do Colorado, 
tentando viver uma existência pós-social enquanto, 
através da plataforma online Soundcloud, vão 
partilhando com o mundo exterior a sua música.
As infindáveis dunas, cascatas e caves da região 
são o pano de fundo para imagens de corpos 
tatuados, guarda-roupas de fantasia e nuvens de 
marijuana; assistimos a formas diferentes de 
colaboração, de amizade e de uma resiliência que 
é, tal como a ubiquidade da palavra nos dias de 
hoje, confusa e difícil de definir. A que soa a 
música quando não sobra ninguém para a partilhar 
nas redes sociais?

Programa
Auditório Municipal Augusto Cabrita



Sábado 18

DELIA DERBYSHIRE: The myths 
and legendary tapes

De: Caroline Catz
2020 | Reino Unido | 98’
Legendado em inglês
[estreia nacional] 

Um misto de documentário e biopic que retrata a 
personalidade e o legado precioso da britânica 
Delia Derbyshire, para sempre ligada à 
composição do tema genérico da série Doctor 
Who, em 1963, na verdade apenas um ponto mais 
reconhecível numa carreira extraordinária repleta 
de inovações tecnológicas e de contributos 
inestimáveis para a forma como pensamos a 
própria música.
Com uma banda-sonora construída a partir do 
espólio sonoro da compositora,  orquestrado pela 
histórica Cosey Fanni Tutti (Throbbing Gristle), o 
filme conta ainda com interessantíssimo material 
de arquivo obtido na lendária oficina de rádio da 
BBC e com reveladoras entrevistas a alguns dos 
mais próximos colaboradores de Delia.

SWANS - WHERE DOES A BODY 
END?

De: Marco Porsia
2019 | EUA / Canadá | 160’
Legendado em português

Por muito fácil que seja, por vezes, deixar o 
entusiasmo ceder à hipérbole e declarar uma 
banda “a melhor de sempre”, o mais difícil, após 
assistir a este extraordinário retrato dos Swans, é 
não o fazer.
Formados no início dos anos 80 numa Nova Iorque 
que foi epicentro de revoluções musicais tão 
díspares como os Sonic Youth e Madonna, os 
Swans, liderados desde sempre por Michael Gira, 
construíram uma das mais singulares carreiras do 
rock moderno. Ao longo das diferentes fases da 
mesma, um traço em comum: a intensidade 
esmagadora dos seus concertos, verdadeiros 
tour-de-force de volume e duração e uma 
experiência transformadora e inesquecível para 
todos os sortudos. E é precisamente esta 
ritualidade da “experiência Swans” que o 
realizador Marco Porsia consegue, notavelmente, 
transpor para este documentário que o SONICA 
EKRANO apresenta na sua versão longa: 160 
minutos de uma cosmologia única, o mundo 
transcendente e incomparável de Michael Gira e, 
sim, de uma das melhores bandas de sempre.

Programa
Auditório Municipal Augusto Cabrita



Espaços

Biblioteca Municipal do Barreiro
Rua da Bandeira
N 38.659275º W 9.078560º
https://goo.gl/maps/8dfgaMRbhbJiz3
N7A 

Como chegar:
Autocarros TCB (a partir da estação 
fluvial): 1, 3, 7

Fórum Cultural José Manuel 
Figueiredo
Rua José Vicente, Baixa da Banheira
N 38.660858º W 9.045975º
https://goo.gl/maps/htUcXL5YRe6V9
GJZ8 

Como chegar:
Autocarros TCB (a partir da estação 
fluvial): 1, 7, 14, 15

Auditório Municipal Augusto 
Cabrita
Avenida Escola dos Fuzileiros Navais 
(Parque da Cidade)
N 38.649225º W 9.061340º
https://goo.gl/maps/arqFaQPsedZT
gG2t6 

Como chegar:
Autocarros TCB (a partir da estação 
fluvial): 2, 3, 16

As normas de higiene e segurança em vigor devem ser integralmente cumpridas nos espaços do festival

https://goo.gl/maps/8dfgaMRbhbJiz3N7A
https://goo.gl/maps/8dfgaMRbhbJiz3N7A
https://goo.gl/maps/htUcXL5YRe6V9GJZ8
https://goo.gl/maps/htUcXL5YRe6V9GJZ8
https://goo.gl/maps/arqFaQPsedZTgG2t6
https://goo.gl/maps/arqFaQPsedZTgG2t6


Bilhetes e Contactos

Sessões no Forum Cultural José Manuel Figueiredo

Sessões na Biblioteca Municipal do Barreiro e Auditório Municipal Augusto 
Cabrita

Preço: 2,97€
Online em: ticketline.sapo.pt
Presencialmente:  Lojas associadas (Fnac, Worten, etc) e no local, entre as 
14h30-19h30 e uma hora antes do início das sessões.

Preço: 2,50€
Online em: outra.bol.pt 
Presencialmente:  Lojas associadas (Fnac, Worten, etc) e no local, 30 min 
antes do início das sessões.

Contactos

E-mail: sonicaekrano@outra.pt

Site:  www.sonicaekrano.com 
Facebook: facebook.com/sonicaekrano
Instagram: instagram.com/sonicaekrano 

Bilhetes

https://ticketline.sapo.pt/
https://outra.bol.pt/
mailto:sonicaekrano@outra.pt
https://www.facebook.com/sonicaekrano
https://www.instagram.com/sonicaekrano/
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