ESAD.CR exibe cinco documentários durante o Festival Impulso

Politécnico de Leiria dá palco a filmes premiados no DocLisboa
A Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha (ESAD.CR) do Politécnico de Leiria dará palco a
filmes premiados nas últimas edições do DocLisboa – festival de cinema dedicado ao documentário –,
durante o Festival Impulso, que decorre entre os dias 23 e 25 de maio, no Parque D. Carlos I, nas Caldas da
Rainha. A ESAD.CR exibe cinco filmes que passaram pelo DocLisboa: “A minha banda e eu”, “Barulho,
eclipse” – inclui apresentação e conversa com Paulo Gomes (produtor e diretor de fotografia) –, “Celeste”,
“Phil Mendrix” – integra apresentação e conversa com Paulo Abreu (realizador) –, e “Punk is not daddy”.
O cartaz da segunda edição do Festival Impulso inclui as atuações de Conan Osíris, Linda Martini, DJ
Marfox, a lake by the moon, Ângela Polícia, MOONJUICE, Nádia Schilling, entre outros. Estreia-se ainda
nesta edição a apresentação de três residências artísticas: a primeira com a participação de Fred Ferreira,
Igor Jesus, João Pimenta Gomes e Pedro Geraldes; a segunda protagonizada por Surma, Tomara e Tiago
Bettencourt; e a terceira por Filho da Mãe, Miguel Nicolau, EGBO e LAmA.
Este ano o festival junta mais de 50 artistas nacionais, com uma programação que ocupa vários espaços da
cidade das Caldas da Rainha, e que conta com a colaboração dos estudantes e docentes da ESAD.CR do
Politécnico de Leiria e a co-produção da licenciatura em Som e Imagem e da Associação da Juventude da
cidade (ADJ CR). O evento acontece ao longo de três dias e em três palcos, com música, conferências,
exposições e cinema, com a apresentação de projetos para colaboração e partilha artística.
Anexo:
Programa da exibição dos filmes DocLisboa na ESAD.CR do Politécnico de Leiria.
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