Editorial v6n2
Os Editores

É com enorme alegria que apresentamos mais um número da
Aniki: Revista Portuguesa da Imagem em Movimento. Trata-se do
segundo número do volume seis ou, por outras palavras, o décimo
segundo número da revista desde a sua criação. Como habitualmente,
cada número só é possível graças ao trabalho invisível, dedicado e
maioritariamente gracioso de dezenas de pessoas no decurso de vários
meses.
O trabalho de preparação deste número começou em maio de
2018. Depois de algumas reuniões e alguma reflexão, o Conselho
Editorial da Aniki acabou por convidar Teresa Fradique
(ESAD/IPLEIRIA - CRIA/NOVA FCSH) e Pedro Guimarães
(UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas) para coordenarem
um Dossier Temático que eles decidiram intitular de “Teorias,
Práticas, Ontologias do Ator no Audiovisual” e que, entre outros
aspectos, pretende abrir espaço a reflexões que sigam genealogias
cinematográficas
dissonantes
dos
modelos
hegemónicos
convencionais, dando voz a sujeitos tendencialmente menos visíveis
nos discursos em torno do cinema. A chamada para artigos esteve
aberta até 15 de dezembro de 2018, começando poucos dias depois
todo o processo editorial cujo resultado agora se apresenta.
Para a presente edição, recebemos 25 textos para as secções
sujeitas a revisão cega por pares: foram submetidas 12 propostas para
o Dossier Temático, cinco das quais foram aceites; para a secção
Ensaios foram submetidas 13 propostas, sendo que três foram
aprovadas para publicação neste número. Nas restantes secções, que
não estão sujeitas ao processo de revisão cega, o controlo da qualidade
dos textos é assegurado pelos respectivos editores residentes.
Destacamos a secção Entrevistas, que apresenta uma entrevista
exclusiva à atriz filipina Hazel Orencio, colaboradora em vários filmes
de Lav Diaz, e que foi conduzida por Clément Dumas e Lúcia Ramos
Monteiro.
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Agradecemos a colaboração de todos os autores e revisores que
colaboraram neste número, assim como, de uma forma especial, aos
editores convidados que lideraram os trabalhos relacionados com o
Dossier Temático. Aos nossos leitores deixamos, sempre, votos de
excelentes leituras!

Paulo Cunha, Sofia Sampaio, Lúcia Ramos Monteiro,
Jorge Palinhos e Mickaël Robert-Gonçalves.

