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Documentário musical “EL REY” no Teatro do Bairro
Filme luso-austríaco vencedor de dois prémios nos EUA pela primeira vez em Lisboa
Stefan e Adi, dois músicos austríacos, partilham uma paixão: a América Latina. Que melhor forma de
explorá-la do que fazer uma viagem durante um ano pelos países onde o ritmo latino-americano nos
envolve a cada passo?
Depois de alguns anos a trabalhar com Organizações Não Governamentais (ONG) em países em
desenvolvimento na América Latina, a paixão de Stefan Lechner e Adi Hirzer pela cultura local tornou-se
cada vez maior, até que um dia decidem explorá-la através da música. Pegam nas poupanças de uma
vida, compram um típico autocarro escolar e decidem embarcar numa exploração musical durante um
ano pelas zonas mais rurais da América Latina. Levam consigo guitarras, equipamento para gravar
música e uma câmara de filmar. O objectivo é encontrar músicos locais e gravar as suas canções.
O registo desta aventura deu origem ao filme EL REY, a primeira longa metragem do realizador Stefan
Lechner, que vai ser exibida no Teatro do Bairro, dia 1 de Fevereiro, às 21h30. Para além da exibição do
filme – até porque a música é o ponto de ligação entre tudo isto - vai haver um concerto, a seguir ao
filme, onde o realizador e alguns amigos vão interpretar músicas retiradas do filme e outras canções
adaptadas de forma original pelos músicos.
A música como meio de expressão
O filme é um registo da aventura dos dois amigos, que nos é contada através das imagens, das
conversas e das músicas que ambos compõem e tocam ao longo da viagem, que se transformam num
diário de bordo em versão musical.
A música tem um papel essencial ao longo da viagem, não só como factor de aproximação entre os dois
“gringos” e os locais, mas também porque assume um papel essencial na vida dos músicos com quem
se cruzam, revelando-se o meio através do qual se expressam e expõem mensagens políticas e sociais.
Pós-produção feita em Portugal, país onde o realizador vive desde 2007
Depois de ter viajado por vários países, e de ter sido premiado em dois festivais nos EUA, o filme EL REY
marcou presença na edição de 2013 do FEST, em Espinho. Agora vai finalmente ser exibido em Lisboa,
a cidade que Stefan Lechner escolheu para viver há sete anos e onde a pós-produção do filme foi feita,
com a ajuda de uma equipa de origem portuguesa. A montagem ficou a cargo de Patrícia Saramago;
Tiago João Silva foi o responsável pela edição de som e Branko Neskov fez a mistura de som; Daniel
Neves e Carlos Almeida deram o seu contributo ao nível da correcção de cor; Nuno Cintrão tratou da
animação e Leigh Carapeto é a coordenadora de marketing.
Em caso de impossibilidade de comparecer à exibição do filme, é possível a sua disponibilização para
visionamento pessoal e privado.
Para mais informações, pedidos de entrevista ou de visionamento do filme:
Cláudia Lomba
claudia@elreyfilm.com | telemóvel: 967 592 773

	
  
	
  
	
  

	
  
Sobre o realizador
Stefan Lechner é um cineasta pouco convencional, com formação diversificada na produção de media,
marketing e produção musical. O seu trabalho social em países em desenvolvimento levou-o a criar
vários projectos de media digital para Organizações Não Governamentais. A abordagem de Stefan
como documentarista é feita através da narração de histórias inspiradoras e inclusivas. Os seus principais
interesses assentam em questões sociais contemporâneas e nas muitas facetas que a música pode
assumir. EL REY, o seu primeiro documentário, foi exibido internacionalmente em vários festivais de
cinema e ganhou o prémio de Melhor Documentário no TWIFF, nos EUA em 2012 e o prémio de
Melhor Filme Musical no Festival Internacional de Cinema de Tiburon, também nos EUA em 2013.
Em 2007 mudou-se para Lisboa, cidade onde vive actualmente e onde tem já planeados novos
projectos.

Festivais de Cinema
Selecção oficial
- BLIFF Boston Latino International Film Festival (EUA)
- In-Edit Berlin International Music Documentary Film Festival (Alemanha)
- ÍCARO International Central American Film Festival (Guatemala)
- FEST Festival Internacional de Cinema (Portugal)
- MAFF Mittelamerikanisches Filmfestival Wien (Austria)
Prémios
- TWIFF Independent Film Festival (EUA): Prémio Melhor Documentário Longa-metragem
- Tiburon International Film Festival (EUA): Prémio Melhor Filme Musical

Ficha técnica
EL REY Documentário, Áustria, Portugal, 2012, 70’
Legendado em português
Argumento e realização: Stefan Lechner
Com: Adi Hirzer, Stefan Lechner, La Banda Costazul, Los Huizapoles, Faustino
Penagos y Rafael Diaz, Damian Martinez, Modesto Rivera Rodriguez, Sanchez de la Limonera, Los
Zapatistas de Magdalena de la Paz y de San André
Montagem: Patrícia Saramago, Stefan Lechner
Correcção de cor: Daniel Neves, Carlos Almeida
Animação: Nuno Cintrão
Imagem: Stefan Lechner, Rinaldo Pancera, Adi Hirzer
Som: Adi Hirzer, Tiago João Silva, Branko Neskov
Coordenação de marketing: Leigh Carapeto
Produção: Bernd Krczal, Stefan Lechner/ major tune KG
Para mais informações, pedidos de entrevista ou de visionamento do filme:
Cláudia Lomba
claudia@elreyfilm.com | telemóvel: 967 592 773

	
  
	
  
	
  

