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Desde há cinco sema-

nas que nos écrans dos

cinemas do nosso país

se tem apresentado com

regularidade o docu-

mentário cinematográfi-

co Kuxa-Kanema. Tra-

ta-se de uma conquista

porque já tínhamos liga-

do o nome deste Órgão

Ce Informação a algo de

irregular, sem coerência

técnica e sem conteúdo.

Ficámos pois surPreendidos conì
dois  aspectos:  que o lnst t tu to Na-
c ional  de Cinema tenha caPacidade
de apresentar este jornal cinema-
tográfico com a regularidade sema-
nal e que, só agora se tenha con-
seguido cr iar  condiçoes Para que
os espectadores que têm acesso
às salas de c inema possam ver
aqui lo  que vão lendo nos jornais ,
ou ouvindo semanalmente na rádio
sobre a v ida pol í t ica,  d ip lomát ica e
economica c le Moçambique e,  às
vezes,  do mundo.

O Kuxa-Karìema,  que agora in i -
ciou nova numeração (o n.u 5 já
saír-r),  não apresenta grandes pri-
n' ìores técnicos, rÌem consti tui a
últ ima palavra do que se pode fa-
zer em termos de documentários
c inematográf icos.  Mas ao f im e ao
cabo parece ter-se resolvido defi-
n i t ivamente o grande d i lema:  sa i r
regularmente embora sem grande
qua l idade  técn ica ,  ou  sa i r  i r regu la r -
mente com tentat ivas desespera-
das e raramente conseguidas,  de
se "fazer acrobacia" com as câma-
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ras" de cinema em volta dos acon-
tecimentos que têm lugar no nos-
so ,pa ís .

Parece ter sido, sem dúvida, a
pri .meira das alternativas a que foi
esiolhida. E, por lsso, por esta
.descobe;f3r QUê necessariamente
teve de resultar de um processo
de idiscussão' longo entre fazer-se
uma nova "Hollywood' êff t  Maputo,
ou; fazer-se c inema com as capa-
cidades que temos, está de para-
bérts o novo Kuxa-Kanema.

Os documentários que temos vis.
to não são, como já o referimos,
nenhumas obras-primas da cinema-
tografia. Nota-se que existem inú-
meras falhas, muitas brechas, rnui-
tosr pedaços de f i ta mal f i lmados.
Nota-se que nem todos os aconte-
cirnentos são mostrados. Nota-se
que se f i lma o que está mais à mão
f i lmar.  Mas def in i t ivamente,  ex is te
um,documentár io  por  semana,  ex is-
te gualquer coisa real e concreta
sobre a qual nos podemos debru-
çarr  ao v i rar  a esquina de cada se-
mana e d iscut i r ,  apontar  defe i tos,
índicar  o que é bom, suger i r  o  que
fazer.

4 capacidade de sai r  semanal-
mente um novo número do Kuxa-
-Kanema consti tui pois uma "ofer-
fsu euê mtri.tos de nós já não acre-
ditavam ser possível.  Por um lado
é o espectador que paga o seu bi-
lhete para ver  um f i lme e que é

"atacado" pelo som que acompa-
nha as muitas imagens de delega-
ções que vêm, ou vão, das reu-
niõês que vão tendo lugar, da mú-
s ica Que se toca aqui  e a l i ,  dos
problemas que nos afectam no nos-
so .d ia a d ia.

Por outro, são as perspectivas
que se abrem ao cinema móvel de
deixar somente de mostrar os pou-
cos f i lmes sobre o nascimento do

'nosso paíô, para os fazer acom,
panhar de coisas de hoje, coisas
e problemas que assaltam a todos
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moçambicanos a f im de criarmos
ou aprofundarmos a ideia e dimen-

são do país, sabermos que os ára-

bes também lutam, sabermos atra-

vés do mapa que nos é mostrado
que a Namíbia f ica bem per to de

nós.

Mas nem tudo está feito e esta-
mos convencidos que a equipa que

produz este órgão de informação,

está consciente disso. Os números
que nos têm sido apresentados pe-

lo Kuxa-Kanema, são também re-

f lexo do muito que ainda há a fazer

a este nível,  embora também este-
jamos conscientes do esforço e

sacri f  ício que são exigidos para

que todos os f ins-de-semana pos-

samos ver  em imagens aqui lo  que

se passou na semana que f inda.

Essencia lmente,  ressal ta  a ne-

cessidade que existe, após a saída

destes i r r imeiros c inco números,  de

não se cai r  na l imi tação do docu-

mentário cinematográfico ao que é

of ic ia l ,  ao que está mais à mão de

semear. Sabemos que as condições

técnicas e humanas são mui to l i -

mi tadas,  mas ao mesmo tempo e

através das reportagens que o Ku-

xa-Kanema tem apresentado, têm-
-se dado indicações de que existe

um importante potencial cr iat ivo
gue pode ser  melhor  explorado e

ut i t izado.

Fundamentalmente este órgão de

informação veio mostrar e provar

que af lna l  temos gente que pode

uti f  izar as câmaras de cinema para

nos Ínformar.  Para quem fo i  obr i -
gado a ver por três e quatro vezes

alguns documentár ios produzidos

há a lguns anos,  is to const i tu i  uma

surp:-esa muito agradável.

Alves Gomes


