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sinopse

Que rede familiar se esconde por detrás de um único preso político?
Como dar corpo a quem desapareceu sem nunca ter tido existência histórica?
Partindo de fotografias da polícia política portuguesa (1926-1974), Luz
Obscura procura revelar como um sistema autoritário opera na intimidade
familiar, fazendo emergir, simultaneamente, zonas de recalcamento actuantes
no presente.
Depois de Natureza Morta e 48, Susana de Sousa Dias volta a centrar-se
na época do Estado Novo, num projecto já premiado internacionalmente
“pelo uso de uma proposta estética e narrativa próprias com um desenho de
som muito cuidado que conduz a uma reflexão que transcende e convida a
espreitar o poço escuro da memória”.
Numa altura em que o regresso de políticas de tendência autoritária marca
a actualidade, Luz Obscura permite-nos reflectir sobre os seus efeitos
nas crianças trazendo à luz questões prementes sobre a memória e o
esquecimento.
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nota de intenções
Desde 2000 que o meu trabalho se tem centrado nas imagens produzidas pela
ditadura portuguesa. Uma dessas imagens esteve na origem da ideia para o filme Luz
Obscura. Trata-se da imagem de cadastro de Albina Fernandes, uma imagem que,
no campo estrito da fotografia judiciária, não deveria existir: nenhuma das três vistas
apresenta a pose canónica do retratado, não obedecendo às condições mínimas da
objectividade requerida por esta tipologia fotográfica. O retratado não é um mas são
dois, mãe e filho ao colo; Albina Fernandes tem os olhos fechados e o rosto semicoberto pela criança; mãe e filho movem-se, provocando a pouca nitidez da imagem. A
criança não é identificada, tomando assim o estatuto de acessório numa imagem cuja
função é a identificação da mãe.
O que esta fotografia nos mostra é uma mulher com toda a subjectividade da sua
condição (de prisioneira, de mãe), fendendo os enunciados de poder adstritos à
tipologia fotográfica em questão, fracturando o alegado princípio de transparência
e neutralidade. As imagens de Albina, mediante a força daquilo que se queria
precisamente erradicar — neste caso, a condição de prisioneira política e mãe —,
rompem o dispositivo de representação, simultaneamente desmontando o dispositivo
de poder por este instituído.
A vontade de saber mais sobre as pessoas que figuram nesta fotografia de cadastro
levou-me a empreender uma busca para encontrar o menino.
Rui vive hoje perto da terra de origem do pai. Através dele encontrei a irmã, Isabel,
e Álvaro, o irmão mais velho. Os três são filhos de Octávio Pato, preso politico que se
notabilizou na resistência à ditadura.
Quando iniciei o projecto, há mais de dez anos, pensei que este iria partir das
vivências dos três irmãos na actualidade. Durante a sua realização, todavia, os mortos
e esquecidos da História começaram a emergir com tal intensidade que o filme seguiu
um outro rumo.
Assim, se uma das perguntas iniciais se manteve — que rede familiar se esconde
por detrás de um único preso político? — outras foram surgindo ao longo do tempo
em que o filme foi sendo realizado, que se foi articulando com a realização dos
meus dois filmes anteriores, Natureza Morta (2005) e 48 (2009): como tratar a
temporalidade das imagens do passado? Como dar corpo a quem desapareceu sem
nunca ter tido existência histórica? A par destas, outras questões de foro estritamente
cinematográfico: como trabalhar cinematograficamente a ideia de clausura? Como
superar um tipo de dispositivo de imagem que considero ser o mais adequado para a
captação dos testemunhos, mas cujas características intrínsecas incluem à partida as
suas limitações?
Prosseguindo uma reflexão sobre as imagens captadas pela PIDE e sobre formas
cinematográficas de as trabalhar, Luz Obscura centra-se em acontecimentos que
vão para além do conhecimento factual das coisas e que se traduzem em situações
muitas vezes não ditas, não mostradas e não escritas. Exumar os mortos e esquecidos
da história, dar espaço a memórias fracas que a história e a memória colectiva
esqueceram, são alguns dos propósitos do filme.

LUZ OBSCUR A
pela realizadora

o título

a memória

Luz Obscura: trata-se de uma aparente conciliação de contrários, sem que
seja possível estabelecer-se uma dicotomia entre os dois termos. O que
ilumina escurece, o que está escuro pode ter luz. É neste regime de latências
e de paradoxos que operam tanto a memória, como a própria história, que é
sempre uma construção.

No filme há uma memória oficial, a que é transmitida pelas fotografias
da Polícia Política, que retratam os prisioneiros que já morreram. Não
podemos ter acesso ao seu corpo, à sua voz. São os seus descendentes
que transportam consigo um outro tipo de memória que mais ninguém
tem e só ela nos pode tornar mais tangível cada uma destas pessoas.
Há vários elos de transmissão que me interessava preservar no filme e
também perceber como a transmissão fisionómica pode ser uma forma de
memória. E a pós-memória, quando os factos já são vivenciados através
do que foi transmitido.

o desafio

Há várias razões para a disjunção entre imagem e som. Em Luz Obscura,
ao contrário do meu filme anterior, 48, era fundamental mostrar, mesmo
que brevemente, as pessoas que nos narram as suas experiências, neste
caso os três irmãos. A dificuldade foi fazê-lo procurando ao mesmo tempo
não criar fracturas temporais simplificadoras. As imagens que aparecem
em Luz Obscura tanto são as dos arquivos, como da quinta onde eles
passaram parte do tempo em crianças, ou de outros elementos da
natureza. As imagens, elas próprias não têm tempo: uma imagem pode
ser a representação de algo do passado, mas é sempre um objecto do
presente. Nos meus filmes, procuro trabalhar esta co-presença de tempos
heterogéneos.

a mãe

Neste filme, a figura oficial, digamos assim, é a de pater: Octávio Pato,
pai dos três filhos protagonistas do filme e elemento que agrega este
núcleo familiar, é a única figura que adquiriu um papel na história. Mas
a questão central do filme não é perceber o que foi a vida de Octávio
Pato, mas sim a rede familiar que está escondida por detrás dele, muito
particularmente as mulheres e como a policia política vai interferir com a
família. Uma das grandes figuras que está por detrás disto tudo é a de
uma mater: a mãe de Octávio.

a cl ausur a

Luz Obscura é um filme que se centra numa espécie de espaço fechado em
vários sentidos. Trata-se de uma família e é dentro da família que vou tentar
perceber como a PIDE age. Interessei-me, de um ponto de vista formal e de
um ponto de vista estritamente cinematográfico, em desenvolver a ideia de
clausura. Como é possível, através da matéria cinematográfica, transmitir
esta ideia de clausura que não é apenas a clausura familiar, mas que é a
clausura de um regime que implica toda uma clausura física e mental. Este
aspecto remete-nos não só para a ditadura portuguesa mas para todas
as ditaduras e sistemas autoritários, não só do passado mas também do
presente.

a f o r m a j u s ta

O cinema não é apenas algo que se usufrui dum ponto de vista
intelectual ou emotivo, é fundamental o corporal, o físico, ou seja, uma
apreensão sensorial do seu todo. Como já tinha referido em relação ao
48, o que eu procuro quando faço um filme é que a forma se adeqúe ao
conteúdo. Não vou utilizar modelos correntes, já testados e padronizados.
Tenho uma ideia e para a concretizar tenho de encontrar aquilo que eu
considero a “forma justa”.

críticas
Um ensaio altamente sensível e belíssimo
sobre a vida dos presos políticos durante
a ditadura de Salazar em Portugal (19261974) e os efeitos devastadores que essa
repressão teve sobre seus filhos.
Materialmente, o filme é construído a partir
de duas fontes principais: as fotografias dos
prisioneiros tiradas pela Polícia de Defesa
do Estado de Portugal e os depoimentos
gravados dos filhos dos prisioneiros,
recordando as suas experiências. Nas mãos
de Sousa Dias, esta combinação formal
é devastadoramente simples e eficaz, um
modelo de rigor e inteligência fílmica.
Essay Fim Festival, London
O dispositivo alterna fotografias de
prisões e planos fixos de rara beleza sobre
diferentes elementos naturais, como o plano
inaugural em preto e branco, encerrando
as variações das ondas em si próprias.
Encontramos o elemento aquoso, metáfora
de um inconsciente colectivo abrangendo
o desaparecimento e a difícil busca da
memória. (...) Esse trabalho de regeneração
do passado endossa, a esses documentos
e fotografias, um papel ético de atestação
de gestos autoritários de dissimulação e
aniquilação das provas.
Débordements, Clement Dumas
Luz Obscura é um ensaio sensível sobre
memória e tempo (...) reflectindo sobre o
poder da fotografia como uma arma de
controle e vigilância (…) Preto e branco,
luminoso e escuro, Luz Obscura afecta-nos
visual e empiricamente.
DesistFilm, Ivonne Sheen

Como em 48, o efeito emocional é
poderoso. (…) Com recursos mínimos e
resultados máximos, Susana de Sousa Dias
coloca a arte e os arquivos a serviço da
história pública.
Carmattos, Carlos Alberto Matos

Natureza Morta, 48 e Luz Obscura
trabalham juntos da maneira como os filmes
de qualquer grande realizador trabalham
juntos: são peças de uma exploração
maior que se preocupa com um assunto
ou material geral e a busca da forma que
melhor se encaixa nesse material, ou seja,
como usar imagem e som para contar essa
história. (…) Sousa Dias é uma cineasta
que explora, mais do que responde, a essas
questões e a sua exploração é uma dádiva
para todos nós.
Senses of Cinema, Libertad Gills

A forma singular deste filme adapta-se com
mestria ao ritmo dessas vozes humanas,
muito humanas, e à gravidade da sua
história.
Les Rendez-vous de l’Histoire,
Dimitri Vezyroglou
(...) [em Luz Obscura] a cineasta encontra
uma forma que restitui, de forma admirável,
a identidade familiar genealógica, histórica
e fisicamente fracturada.
Cinéma du Réel, Charlotte Garson

À iconografia da infâmia própria às
fotografias judiciárias, a cineasta opõe
a singularidade das lembranças e das
biografias.
É a memória dos mortos que emerge das
palavras dos filhos e da filha, essa memória
que não tem outro lugar senão as palavras
dos testemunhos.
O presente da enunciação conjugado com
o arquivo escava uma fenda na linha do
tempo por meio de uma montagem que
assenta sobretudo na vertigem da memória:
um paradoxo que liga à intimidade dos
relatos familiares a violência repetida do
desaparecimento dos falecidos, duas vezes
mortos, pela ditadura e pelo esquecimento.
Territoires de la Mémoire, Lussas,
Alice Leroy

prémios
PRÉMIO DE MELHOR SOM, Caminhos do
Cinema Português, 2017
PRIX SPÉCIAL DU JURY DU FILM HISTORIQUE,
Les Rendez-vous de l’histoire, 2017
MENÇÃO ESPECIAL do Júri de Longas
Metragens Documenta Madrid, 2017

festivais
(selecção)
Cinema du Réel, Paris, França, 2017
(Competição)
Documenta Madrid, Espanha, 2017
(Competição)
Festival de Cinema Documental É Tudo Verdade,
São Paulo e Rio de Janeiro, Brasil, 2017
(Competição)
Festival Internacional IndieIisboa, Portugal, 2017
(Competição)
Festival de Cinema de Nuremberg, Alemanha,
2017 (Competição)
Transcinema, Festival Internacional de Cine,
Lima, Peru, 2017 (Competição)
Caminhos do Cinema Português,
Coimbra, Portugal, 2017 (Competição)
XIII Panorama Internacional Coisa de Cinema,
Salvador da Baía, Brasil, 2017(Competição)
Les Rendez-vous de L’Histoire,
Blois, França, 2017 (Competição)
États Généraux du Film Documentaire Lussas,
França, 2017
Festival de Cine Documental de Bogotá,
Colômbia, 2018
ForumDoc.BH, Festival do Filme Documentário e
Etnográfico, Brasil, 2017
“O que pode uma imagem”, Tabakalera,
San Sebastian, Espanha, 2018
Festival Internacional de Cinema do Uruguai,
2018 (Competição)
Essay Film Festival, Londres, 2018
Festival de Films de Femmes de Créteil,
França, 2018.
Festival de Filmes de Mulheres de Barcelona,
Espanha, 2018
Encontros de Cine Documental,
Quito, Equador, 2018

biografia
Susana de Sousa Dias nasceu em Lisboa. Tem um Doutoramento em Belas-Artes
(Audiovisuais), um mestrado em Estética e Filosofia de Arte, e uma licenciatura em
Pintura. Concluiu o curso de Cinema da Escola Superior de Teatro e Cinema e estudou
música no Conservatório Nacional.
Entre os seus trabalhos contam-se Natureza Morta (Prémio Atalanta Doclisboa 2006,
Prémio de Mérito Taiwan DFF), 48 (Grand Prix Cinéma du Réel 2010, Prémio FIPRESCI
DokLeipzig 2010, Opus Bonum Award, entre muitos outros), e Natureza Morta|Stilleben
(instalação em 3 canais, estreada no MNAC-Museu do Chiado). Luz Obscura é o seu
filme mais recente.
Os seus trabalhos têm sido mostrados internacionalmente em festivais de cinema,
espaços e exposições de arte tais como Documenta 14, PhotoEspaña, Viennale,
Sarajevo IFF, Torino IFF, Visions du Réel, Festival de Cinema Independente Mar de
Plata, IndieLisboa, Pacific Film Archive, Harvard Film Archive, Arsenal Institut für Filmund Videokunst, Berlim, Tabakalera, San Sebastian, Instituto de Arte Contemporânea
de Londres, Museu de Arte Contemporânea do Ceará, etc.
Foi artista convidada no Robert Flaherty Film Seminar, Nova Iorque, em 2012. No
mesmo ano formou um colectivo que dirigiu o Doclisboa, Festival Internacional de
Cinema por duas edições consecutivas (2012 e 2013), abrindo novas categorias como
Cinema de Urgência, Verdes Anos e Passagens (documentário e arte contemporânea).
É professora na Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e membro fundador da produtora
Kintop.
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