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A Escola das Artes – e, com ela, o Centro Regional do Porto da Universidade
Católica Portuguesa – transfiguram-se durante o Festival Black & White que
regista, este ano, a sua 11ª edição.

A programação do Festival – e a presença de realizadores, fotógrafos, músicos,
entre outros artistas – mobiliza estudantes, professores, investigadores e o público
dos cinéfilos, dos amadores, dos ensaístas, dos críticos para a apreciação, o
conhecimento e o debate das obras apresentadas.

Este ano seleccionaram-se 41 obras provenientes de 17 países. A provar que entre
exercícios disciplinadores, ensaios de contenção formal e estratégias de exploração
estética, o preto e branco se mantém actuante na contemporaneidade.

São a preto e branco os momentos fundadores da história do cinema e da
fotografia e são a preto e branco episódios recentes dessa mesma história a que,
por um artifício metafórico, se quis associar o som.

Assim apresentada, a proposta do Festival confirma que a criação artística se
processa em diálogo permanente com as obras, as ideias e as figuras que nos
acompanham, sejam fantasmas vindos do passado, personalidades do nosso
tempo ou, finalmente, antecipações de algo que ainda está por cumprir.

É nesta encruzilhada que o Black & White se situa, uma vez mais.

Laura Castro
Presidente do Festival Black &White

The Católica Porto | School of Arts is transformed during the Black & White Festival
that celebrates this year its 11th edition.

The Festival program - and the presence of filmmakers, photographers, musicians,
and other artists - mobilizes students, teachers, researchers and moviegoers, the
amateurs, the essayists and the critics - to appreciation, knowledge and debate of
the works presented.

For this year’s edition 41 works from 17 countries were selected for competition.
This proves that amongst disciplinary exercises, formal essays and aesthetic
exploration; black and white has an active role nowadays.

The founding moments in the history of film and photography are in black and
white. Recent episodes of that same history are also black and white to which
sound - with a metaphorical purpose – sought to be connected.

Thus presented, the Festival’s proposal confirms that artistic creation is processed
in constant dialogue with the works, ideas and those who accompany us: ghosts
from the past, personae of our time or anticipations of something that is still
unfulfilled.

it is at this crossroads that Black & White is once again positioned.

Laura Castro
Black &White Festival’s President

Bem-vindo / Welcome



biografia

André Parente é artista e teórico de cinema e novos media. Em 1987 obteve o
grau de Doutor na Universidade de Paris 8 (França), sob a orientação de Gilles
Deleuze. Em 1991 funda, juntamente com Rogério Luz, o Núcleo de Tecnologia
da imagem (N-imagem) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil).
Entre 1977 e 2007, realiza inúmeros vídeos, filmes e instalações nos quais
predominam a dimensão experimental e conceptual. Os seus trabalhos foram
apresentados no Brasil e no exterior (Alemanha, França, Espanha, Suécia,
México, Canadá, Argentina, Colômbia, China, entre muitos outros). É autor de
vários livros: “imagem-máquina. A era das tecnologias do virtual” (1993),
“Sobre o cinema do simulacro” (1998), “O virtual e o hipertextual” (1999),
“Narrativa e modernidade” (2000), “Tramas da rede” (2004), “Cinema et
narrativité” (L’Harmattan, 2005), “Preparações e tarefas” (2007), “Cinema
em trânsito” (2012), “Cinemáticos” (2013, Cinema/Deleuze (2013), entre
outros.

biography

André Parente is an artist and film theorist in new media. in 1987 he obtained
a doctorate from the University Paris 8 (France) under the guidance of Gilles
Deleuze. Along with Rogério Luz, he creates in 1991: “Núcleo de Tecnologia da
imagem” (N-imagem), the Center for imaging Technology of the Federal
University of Rio de Janeiro (Brazil). Between 1977 and 2007 André Parente
directs numerous videos, films and installations with great experimental and
conceptual facet. His works have been presented in Brazil and abroad
(Germany, France, Spain, Sweden, Mexico, Canada, Argentina, Colombia,
China, among many others). He is the author of several books: “imagem-
máquina. A era das tecnologias do virtual” (1993), “Sobre o cinema do
simulacro” (1998), “O virtual e o hipertextual” (1999), “Narrativa e
modernidade” (2000), “Tramas da rede” (2004), “Cinema et narrativité”
(L’Harmattan, 2005), “Preparações e tarefas” (2007), “Cinema em trânsito”
(2012), “Cinemáticos” (2013, Cinema/Deleuze (2013), among others.
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André Parente (Brasil / Brazil)
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black & white // júri / jury

biografia

Jerónimo Rocha nasceu no Porto em 1981. Em vez de jogar futebol como a
maioria da rapaziada da sua idade, Jerónimo preferia recriar os filmes e series
que via na televisão com os seus restantes colegas renegados.
Estudou Artes Gráficas na Soares dos Reis, tirou o curso de Pintura na
Faculdade de Belas Artes no Porto e fez uma pós graduação em Realização,
Análise de Argumento e Pitching na ECAM em Madrid.
Desde 2005 que trabalha na Take it Easy – uma produtora audiovisual sediada
em Lisboa – como realizador, editor, animador e ilustrador. É actualmente o
director criativo do EASYLAB, o departamento de animação da produtora.
Em finais de 2009, lançou a sua terceira curta-metragem “BREU”, que mistura
imagem real com animação. A curta ganhou vários prémios e menções em
festivais nacionais e internacionais, entre os quais o Prémio de Mérito Técnico
no Festival Cinema Científico SCiNEMA Austrália, 2010. Em 2012 montou a
série da RTP Odisseia e dirigiu o genérico e as sequências animadas. Em 2013
realizou a curta-metragem de terror / ficção científica “Dédalo”, que irá fazer
o percurso dos festivais em 2014.
Ainda hoje continua a não gostar de futebol.

biography

Jerónimo Rocha was born in Oporto in 1981. instead of playing football like
most of the boys of his age, he rather preferred to reenact movies and TV
shows with a small bunch of renegade colleagues. He studied Graphic Arts in
High (Technical) School and later graduated in the (Fine Arts) Painting course
at the Oporto University and post graduated in Pitching and Script Analysis at
the Madrid Cinema School. Since 2005, he works at Take it Easy (a Lisbon
based production company) as a director, editor, animator and illustrator. He is
currently the creative director of EASYLAB, the animation department of the
production company. in late 2009, he released his third short film “Breu",
which mixes live action footage with animation. “Breu" won several prizes and
awards at national and international festivals, including the Award for
Technical Merit at SCiNEMA Festival of Science Film, Australia, 2010. in 2012
he edited the TV series: “Odisseia” for RTP (Portuguese public TV
broadcaster) and directed the opening titles and animated sequences. in 2013
he directed the short horror / science fiction film: "Dédalo", which will begin
touring in festivals in 2014. He still doesn’t like football.

Jerónimo Rocha (Portugal)
www.behance.net/jeronimorrocha

Nelson D’Aires (Portugal)
www.nelsondaires.com

biografia

Formado na área da construção civil como técnico de obras, abandona a
actividade no final de 2005. Em 2006 estabelece-se como fotógrafo
independente dedicando-se à fotografia documental. Ainda em 2006 vence o
prémio Novo Talento Fotografia FNAC com a série “Contra-Fogo” (2005) e no
mesmo ano é convidado a integrar o colectivo Kameraphoto, onde desenvolve
trabalhos colectivos (exposições e livros) tais como o projecto "DR - Um
Diário da República" iniciado em 2010, ano do centenário da proclamação da
República Portuguesa e que pretende ajudar à construção de uma memória
colectiva sobre o período 2010-2020. Em 2007 é premiado com o 7º Prémio
Fotojornalismo Visão|BES categoria reportagem, com uma história sobre a
trasladação da urna com o corpo da irmã Lúcia para o Santuário de Fátima. O
seu trabalho entre 2010 e 2012 continua a ser premiado no principal concurso
de fotojornalismo português organizado pela Estação imagem, sendo que em
2011 ganhou o galardão máximo do Prémio Fotojornalismo Estação imagem
Mora, com a reportagem “Leandro”. “Álbum de Família” é o seu último
trabalho em exposição em vários pontos do país, e é um projecto vencedor da
Bolsa Estação imagem 2012/2013. Em 2013 edita o seu primeiro livro
individual “EROSÃO” que faz parte do projecto “Um Diário da República”.
Nelson d’Aires vive e trabalha em Lisboa, Portugal.

biography

Graduated in construction and technical works he leaves this business in
2005.
in 2006 established as a freelance photographer doing mostly works of
authorship in the field of documentary. in 2006 he is also the winner of the
New Talent Photo FNAC with the series “Against Fire” (2005) and is invited to
be a member of the collective Kameraphoto where he remains currently
developing collective works (exhibitions and books) such as “A Diary of the
Republic” (2010). in the same year he was the winner of the 7th Edition of the
Photojournalism award Visão | BES 2007 in the reportage category with a
work about the relocation of Sister Lucia’s corpse to Fatima Sanctuary
(Portugal). From 2010-2012 his work is awarded at the main Portuguese
photojournalism competition: in 2011 he won the international Award of
Photojournalism Estação imagem Mora, the higest prize of photojournalism
currently assigned in Portugal, with his reportage: “Leandro”.
“Family Album”, winner of Estação da imagem 2012/2013 grant, is his latest
work on exhibition in Portugal.
in 2013 he publishes his first individual book “EROSÃO” which is part of the
"A Diary of the Republic" project.
Nelson d' Aires lives and works in Lisbon, Portugal.
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biografia

Realizador e Visualista, mentor e coordenador do projecto “A música
portuguesa a gostar dela própria”, vencedor do prémio Megafone 2010 na
categoria “missão”, Tiago Pereira tem desenvolvido um estilo único a
documentar, recolher e misturar imagens em movimento. Os seus filmes
transdisciplinares remetem para manifestações de cultura imaterial como a
música, rituais e performances, procurando sempre novos usos da tecnologia
e novas abordagens à cultura popular e ao tradicional. Na sua já vasta lista de
trabalhos destacam-se os premiados: “11 Burros Caem no Estômago Vazio”
(2006) e “Quem Canta Seus Males Espanta” (1998), ou os mais recentes “B
Fachada Tradição Oral Contemporânea”, “Sinfonia imaterial” (2011), “Portugal
Shake” (2011), “Vamos tocar todos juntos para ouvirmos melhor” (2012) –
encomenda da Fundação Cidade de Guimarães; e “Não me importava morrer
se houvesse guitarras no céu” (2012). É ainda mentor e participante dos
Sampladélicos, artistas associados da Materiais Diversos. Em 2013 editou
pela OPTiMUS DiSCOS uma colectânea de Registos Musicais Portuguesas
intitulada “Dêem-me duas velhinhas, eu dou-vos o universo”. E recentemente
tem semanalmente um programa na rádio Antena 1, chamado “O povo que
ainda canta”.

biography

Director and visual artist, mentor and coordinator of the project: “A música
portuguesa a gostar dela própria” – winner of the 2010 Megaphone award in
the “mission” category – Tiago Pereira has developed a unique style
documenting, gathering and mixing motion pictures. His transdisciplinary
films refer to manifestations as intangible as music, rituals and culture
performances, always looking for new uses of technology and new approaches
to the popular and traditional culture. From his already extensive work
portfolio a highlight for the awarded: “11 Burros Caem no Estômago Vazio”
(2006), “Quem Canta Seus Males Espanta" (1998), “B Fachada Tradição Oral
Contemporânea”, “Sinfonia imaterial” (2011), “Portugal Shake” (2011), “Vamos
tocar todos juntos para ouvirmos melhor” (2012) – commissioned by
Fundação Cidade de Guimarães (city of Guimarães foundation); and “Não me
importava morrer se houvesse guitarras no céu” (2012). He is also the mentor
and participant of “Sampladélicos”, artists from “Materiais Diversos”. in 2013
his collection of Portuguese Musical Archives entitled: “Dêem-me duas
velhinhas, eu dou-vos o universo”; was published by OPTiMUS DiSCOS.
Recently he has a weekly radio program on Antena 1 called “O povo que
ainda canta”.

biografia

Peter Beyls é um artista e cientista interdisciplinar que trabalha com sistemas
generativos. Desenvolve software por motivos estéticos, produz desenhos e
instalações audiovisuais interativas, atua como curador de Media Art, publica
sobre questões cognitivas em artes digitais e é performer ocasionalmente.
Atualmente é professor investigador do CiTAR | Católica Porto.

biography

Peter Beyls is an interdisciplinary artist/scientist working with generative
systems. He develops software on aesthetic grounds, produces drawings and
interactive audio-visual installations, acts as a curator of Media Art, publishes
on cognitive issues in digital art and is an occasional performer. He is currently
a research professor at CiTAR, Católica Porto | School of Arts.

black & white // júri / jury

Tiago Pereira (Portugal)
http://amusicaportuguesaagostardelapropria.org

Peter Beyls (Bélgica / Belgium)
http://hala.be/portfolio
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Video Competition
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black & white // competição / competition
vídeo 1 / video 1

título / title
La Pionnière
realizador / director
Daniela Abke
país / country
Alemanha/Germany
categoria / section
Documentário/Documentary
duração / running time
13 min.

* em exibição
4ª Feira, 21 de Maio, 21 :45

* in exhibition
Wednesday May 21st, 21 :45

sinopse

“La Pionnière” transporta-nos até aos primórdios do
cinema. Paris, 1896, primeiras exibições públicas de
filmes. Alice Guy reconhece o potencial do meio e encena
as primeiras narrativas para a tela de cinema. Realiza
centenas de filmes e morre – quase desconhecida – com
94 anos de idade, em 1968. “La Pionnière” presta
homenagem à paixão de uma mulher que, em conjunto
com os irmãos Lumière e Georges Méliès, escreveu a
história do cinema.

synopsis

“La Pionnière” takes us back to the early days of cinema.
Paris, 1896, first public film screenings. Alice Guy
recognizes the medium's potential and stages the first
narratives for the screen. She makes hundreds of films
and dies – almost unknown – at the age of 94 in 1968. “La
Pionnière” pays homage to the passion of a woman who,
together with the Lumière Brothers and Georges Méliès,
has written film history.
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black & white // competição / competition
vídeo 1 / video 1

título / title
Peixe : Avião – Pele e Osso
realizador / director
André Tentugal
país / country
Portugal
categoria / section
Vídeo Musical /Music Video
duração / running time
4:18 min.

* em exibição
4ª Feira, 21 de Maio, 21 :45

* in exhibition
Wednesday May 21st, 21 :45

sinopse

Vídeo Musical para uma canção retirada do álbum
homónimo do grupo musical “Peixe : Avião”.

synopsis

Music video for a song from the self-titled album of the
musical group “Peixe : Avião”.
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black & white // competição / competition
vídeo 1 / video 1

título / title
Fliegen / Flying
realizador / director
Katharina Woll
país / country
Alemanha/Germany
categoria / section
Ficção/Fiction
duração / running time
10 min.

* em exibição
4ª Feira, 21 de Maio, 21 :45

* in exhibition
Wednesday May 21st, 21 :45

sinopse

Jonas, um menino com 10 anos de idade, vive com a sua
mãe doente num pequeno apartamento com dois
quartos. Um dia, ele observa da sua janela uma trupe de
circo a passar. Mais tarde, ele volta a deparar-se com a
trupe. Desta vez, segue-os pelos subúrbios e é levado
para um mundo estranho e fascinante.

synopsis

Ten-year-old Jonas lives with his ill mother in a small
two-bedroom apartment. One day he watches from his
window as a circus troupe passes by. Later he comes
across the troupe again. This time he follows them
through the suburbs and is lead into a strange and
fascinating world.
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black & white // competição / competition
vídeo 1 / video 1

título / title
O Coveiro
realizador / director
André Gil Mata
país / country
Portugal
categoria / section
Ficção/Fiction
duração / running time
14 min.

* em exibição
4ª Feira, 21 de Maio, 21 :45

* in exhibition
Wednesday May 21st, 21 :45

sinopse

A história de uma criança que nasceu monstruosa,
narrada ao luar.

synopsis

A story of a child who was born a monster, narrated
under the moonlight.



16

black & white // competição / competition
vídeo 1 / video 1

título / title
Daybreak / Laube
realizador / director
George Ungar
país / country
Canadá/Canada
categoria / section
Animação/Animation
duração / running time
6:45 min.

* em exibição
4ª Feira, 21 de Maio, 21 :45

* in exhibition
Wednesday May 21st, 21 :45

sinopse

“Daybreak” é uma experiência desenhada à mão que
retrata o momento de silenciosa reflecção que
experienciamos quando nos levantamos da cama e
enfrentamos o mundo. 400 pequenos esboços (cada um
do tamanho de uma caixa de fósforos) retratam o
sentimento surreal de não estar nem adormecido nem
acordado. “Daybreak” mostra o que pode ser feito usando
o mais simples dos meios, neste caso são usados
desenhos em miniatura para criar uma curta-metragem.

synopsis

“Daybreak” is a hand-drawn experiment that portrays the
elusive moment of quiet reflection that we experience
before lifting ourselves from bed and facing the world.
400 small sketches (each the size of a matchbox) depict
the surreal feeling of being neither asleep nor fully awake.
“Daybreak” shows what can be done using the simplest
of means; ... in this case extreme miniature drawings are
used to create a short film.
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black & white // competição / competition
vídeo 1 / video 1

título / title
Für Lotte
realizador / director
Viviane Andereggen
país / country
Alemanha/Germany
categoria / section
Ficção/Fiction
duração / running time
6:55 min.

* em exibição
4ª Feira, 21 de Maio, 21 :45

* in exhibition
Wednesday May 21st, 21 :45

sinopse

Lotte e Bruno já não são jovens, no entanto continuam
bastante felizes juntos. Quando Lotte fica impossibilitada
de sair de casa, Bruno começa a recolher sons dos seus
locais favoritos e estes ganham vida junto à cabeceira da
sua cama. A morte de Lotte deixa Bruno devastado. Tanto
que este se recusa a aceitar consolação e não se
consegue conformar com a sua morte. Na sua dor, Bruno
elabora um plano peculiar: parte em busca da respiração
de Lotte.

synopsis

Lotte and Bruno aren’t young anymore, but they are still
very happy together. When Lotte is no longer able to
leave the house, Bruno starts to collect the sounds of
their favorite places that come alive around her bedside.
Lotte’s death tugs at his heartstrings. So much so that he
is unable to allow closeness or accept consolation. in his
pain Bruno devises an unusual plan: He goes on a quest
for Lotte’s breath.
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black & white // competição / competition
vídeo 2 / video 2

título / title
Vida Tramada
realizador / director
Salvador Palma & Rui Rodrigues
país / country
Portugal
categoria / section
Ficção/Fiction
duração / running time
19 min.

* em exibição
5ª Feira, 22 de Maio, 21 :45

* in exhibition
Thursday May 22nd, 21 :45

sinopse

Manuel é um homem humilde pai de família. O ordenado
que recebe como operário da fábrica de calçado é a única
fonte de rendimento da sua família. Ele faz o que é
possível para providenciar uma vida digna aos seus e à
custa de muito sacrifício mantém os filhos na escola, o
comer na mesa e algumas convicções supostamente
inabaláveis. Mas, que aconteceria se o pilar fulcral fosse
abalado, se, em suma, Manuel perdesse o seu emprego?

synopsis

Manuel is the humble head of a family. He supports them
working at a shoe factory. He does all he can to give them
a comfortable life, keep his children at school, put food on
the table and maintain his convictions. But what if this
sturdy pillar were to crumble? That is, what if Manuel
were to lose his job?
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black & white // competição / competition
vídeo 2 / video 2

título / title
Guernica
realizador / director
Anxo Santomil
país / country
Espanha/Spain
categoria / section
Experimental
duração / running time
6 min.

* em exibição
5ª Feira, 22 de Maio, 21 :45

* in exhibition
Thursday May 22nd, 21 :45

sinopse

imagens 2D convertidas para 3D mostram a evolução da
famosa obra de Picasso, fruto da reacção do artista
perante o bombardeamento da Vila Basca de Guernica
durante a guerra civil em Espanha.

synopsis

2D pictures converted to 3D scenes show the
composition of the Picasso's famous work painted as an
immediate reaction to the Nazi's devastating casual
bombing practice on the Basque town of Guernica during
Spanish Civil War.
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black & white // competição / competition
vídeo 2 / video 2

título / title
Rondo
realizador / director
Artur Kordas
país / country
Polónia /Poland
categoria / section
Animação/Animation
duração / running time
6 min.

* em exibição
5ª Feira, 22 de Maio, 21 :45

* in exhibition
Thursday May 22nd, 21 :45

sinopse

Uma breve história de um homem caminhando no que
parece ser uma direção conscientemente escolhida e
para um fim concreto. Acorda de madrugada no deserto,
e começa a vaguear por uma estrada que conhece bem.
À medida que o sol se põe no horizonte, e com suas
últimas forças, finalmente chega ao que parece ser a sua
casa ...

synopsis

A short tale of a man making his way in what would
appear to be a consciously chosen direction and toward a
concrete end. Waking at dawn in the wilderness, he
begins to wander a road he knows well. As the sun sinks
below the horizon, with his last remaining strength he
finally arrives at the place which seems to be his home…



21

black & white // competição / competition
vídeo 2 / video 2

título / title
Sein Tun Finden
realizador / director
Anton Wenzel
país / country
Alemanha/Germany
categoria / section
Ficção/Fiction
duração / running time
12:14 min.

* em exibição
5ª Feira, 22 de Maio, 21 :45

* in exhibition
Thursday May 22nd, 21 :45

sinopse

A bicicleta de um carteiro é roubada. O proprietário de
um bar perde o seu contrato de arrendamento. Dois
jovens apropriam-se do direito de julgar e castigá-los.

synopsis

A postman gets his bike stolen. A bar owner looses his
tenancy agreement. Two adolescents appropriate the
right to judge others and punish them.
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black & white // competição / competition
vídeo 2 / video 2

título / title
The Correspondents : Fear & Delight
realizador / director
Naren Wilks
país / country
Reino Unido/UK
categoria / section
Vídeo Musical /Music Video
duração / running time
2:20 min.

* em exibição
5ª Feira, 22 de Maio, 21 :45

* in exhibition
Thursday May 22nd, 21 :45

sinopse

“Fear & Delight” é o single de “Puppet Loosely Strung”, o
álbum de estreia dos “The Correspondents”.

synopsis

“Fear & Delight” is the single from The Correspondents'
debut album, “Puppet Loosely Strung”.
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black & white // competição / competition
vídeo 2 / video 2

título / title
Pão
realizador / director
Mário Lopes
país / country
Portugal
categoria / section
Documentário/Documentary
duração / running time
11:43 min.

* em exibição
5ª Feira, 22 de Maio, 21 :45

* in exhibition
Thursday May 22nd, 21 :45

sinopse

Uma reunião familiar em torno de uma actividade outrora
quotidiana.

synopsis

A family gathering for a once common practice.
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black & white // competição / competition
vídeo 3 / video 3

título / title
Foley Artist
realizador / director
Toni Bestard
país / country
Espanha/Spain
categoria / section
Ficção/Fiction
duração / running time
18 min.

* em exibição
6ª Feira, 23 de Maio, 17:00

* in exhibition
Friday May 23rd, 17:00

sinopse

Um técnico de som, especializado em efeitos Foley
(criação de sons que não são registados durante o
momento de filmagem) tem um acidente que o obriga a
ficar em casa por alguns dias. Durante esse tempo, a
vizinha atraente do outro lado da rua, que acaba de
chegar ao bairro, torna-se a sua nova musa do som.

synopsis

A sound technician who specializes in Foley effects
(recreation of sounds for a film no directly recorded
during shooting) has an accident that forces him to stay
home for a few days. During that time the attractive
neighbour across the street who has just arrived in the
neighbourhood becomes his new sound muse.
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black & white // competição / competition
vídeo 3 / video 3

título / title
Bla
realizador / director
Martina Mestrovic
país / country
Croácia /Croatia
categoria / section
Animação/Animation
duração / running time
7:48 min.

* em exibição
6ª Feira, 23 de Maio, 17:00

* in exhibition
Friday May 23rd, 17:00

sinopse

Uma das principais armas de cada sistema é a sua
estrutura educacional. Damos o nosso consentimento ou
é-nos imposto?

synopsis

Educational structure through which we are crushed is
one of the main weapons of every system. Do we give our
consent voluntarily or are we being charged without
asking for it?
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black & white // competição / competition
vídeo 3 / video 3

título / title
Paleosol 80 South
realizador / director
Jonathan Doweck & Amir Yatziv
país / country
Israel
categoria / section
Experimental
duração / running time
17:53 min.

* em exibição
6ª Feira, 23 de Maio, 17:00

* in exhibition
Friday May 23rd, 17:00

sinopse

Uma delegação arqueológica está à procura do bíblico
Monte Sinai no deserto de israel, numa área cercada por
centros de treino militar. O antigo e o moderno, o mito e o
militar fundem-se num só.

synopsis

An archaeological delegation is searching for the biblical
mount Sinai in the israeli desert, within an area
surrounded by military training targets. The ancient and
the modern, the myth and the militarized merge into one.
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black & white // competição / competition
vídeo 3 / video 3

título / title
Animo Resistente
realizador / director
Simone Massi
país / country
Itália / Italy
categoria / section
Animação/Animation
duração / running time
4:30 min.

* em exibição
6ª Feira, 23 de Maio, 17:00

* in exhibition
Friday May 23rd, 17:00

sinopse

Em meados de maio de 1944 sobre o Monte
Sant'Angelo, uma casa adormece e começa a sonhar.

synopsis

Around May 1944 on Mount Sant’ Angelo, a house falls
asleep and begins to dream.
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black & white // competição / competition
vídeo 3 / video 3

título / title
Stiller Löwe
realizador / director
Sven Philipp Pohl
país / country
Alemanha/Germany
categoria / section
Ficção/Fiction
duração / running time
5:58 min.

* em exibição
6ª Feira, 23 de Maio, 17:00

* in exhibition
Friday May 23rd, 17:00

sinopse

Severin está numa discoteca: o baixo da música é vibrante,
o calor radiante e tenta seduzir uma belíssima loira. Surdo
de nascença, a linguagem gestual dele é frequentemente
incompreendida. Mais tarde, nessa noite, ele ser ou não
claramente percebido será uma questão de vida ou de
morte …

synopsis

Severin is in the throws of a club scene: pulsating bass,
radiant heat and tentative flirtations with a gorgeous
blonde. Deaf from birth, his sign language is often
misunderstood. Later that evening he being clearly
understood will be a matter of life and death …
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black & white // competição / competition
vídeo 4 / video 4

título / title
O Vazio Entre Nós
realizador / director
Miguel Pinho
país / country
Portugal
categoria / section
Ficção/Fiction
duração / running time
20 min.

* em exibição
6ª Feira, 23 de Maio, 21:45

* in exhibition
Friday May 23rd, 21:45

sinopse

David está numa depressão e desempregado. Joana tra-
balha o dia todo e trata dos filhos, Rafael e Maria. David
perdeu a esperança e Joana tem de aguentar. Só que já
passou algum tempo ... e já começa a ser de mais.

synopsis

David is unemployed and depressed. Joana works all day
and takes care of the children. They’re torn apart, distant
from each other. Joana wants to be patient, to help David
get his life back together, but she's getting tired.
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black & white // competição / competition
vídeo 4 / video 4

título / title
Karmok
realizador / director
Rammatik
(Rannvá Káradóttir & Marianna Morkore)
país / country
Ilhas Faroé/ Faroe Islands
categoria / section
Experimental
duração / running time
4:43 min.

* em exibição
6ª Feira, 23 de Maio, 21:45

* in exhibition
Friday May 23rd, 21:45

sinopse

Karmok é uma curta metragem experimental filmada em
super8 na extrema e selvagem paisagem das remotas
ilhas Faroé. Sem diálogos ou narrativa, o filme cria uma
bizarra e hipnótica atmosfera num universo surrealista,
assombroso e belo.

synopsis

Karmok is an experimental short film, shot on super8 in
the extreme and wild landscape of the remote Faroe is-
lands. Free of dialogue and narrative, the film creates a bi-
zarrely hypnotic atmosphere in a surrealistic and hauntin-
gly beautiful universe.
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black & white // competição / competition
vídeo 4 / video 4

título / title
The Lizards
realizador / director
Vincent Mariette
país / country
França/France
categoria / section
Ficção/Fiction
duração / running time
14 min.

* em exibição
6ª Feira, 23 de Maio, 21:45

* in exhibition
Friday May 23rd, 21:45

sinopse

Acompanhado pelo seu amigo Bruno, Leon espera num
banho turco, uma jovem que conheceu na internet. Desde
encontros estranhos a revelações vaporosas, os dois
heróis esperam impacientemente pela chegada hipotética
de uma misteriosa desconhecida.

synopsis

Accompanied by his buddy Bruno, Leon waits in this
Hammam bath where he made an appointment with a girl
met on the internet. From strange meetings to vaporous
revelations, our two heroes wait restlessly for the
hypothetical coming of the mysterious stranger.
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black & white // competição / competition
vídeo 4 / video 4

título / title
The Hipshaker
realizador / director
Elsa dos Santos
país / country
Portugal
categoria / section
Vídeo Musical /Music Video
duração / running time
3:12 min.

* em exibição
6ª Feira, 23 de Maio, 21:45

* in exhibition
Friday May 23rd, 21:45

sinopse

Uma viagem nocturna, um modo de vida. A aventura de
um noctívago numa noite como tantas outras. A urgência
de diversão, uma noite longa que culmina na perseguição
de uma ilusão.

synopsis

One night trip, a lifestyle. A nocturnal adventure, just as
many others. Urgency of fun, a long night that culminates
in the pursuit of an illusion.
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black & white // competição / competition
vídeo 4 / video 4

título / title
Candy Hearts
realizador / director
Joan Martin
país / country
Espanha/Spain
categoria / section
Animação/Animation
duração / running time
15 min.

* em exibição
6ª Feira, 23 de Maio, 21:45

* in exhibition
Friday May 23rd, 21:45

sinopse

Uma criança, vítima de um entretenimento de rua
deprimente, e uma menina, aparentemente frágil, vivem
uma noite de terror na aldeia de Krauss, quando Conrad,
um doceiro de idade, fica obcecado pela jovem.

synopsis

A child victim of a depressing street entertainment and a
girl, apparently fragile, live a night of terror in the village
of Krauss, when Conrad, the old candy man, gets
obsessed for the young girl.
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black & white // competição / competition
vídeo 5 / video 5

título / title
Bird
realizador / director
Gisèle Leblanc
país / country
Argentina
categoria / section
Ficção/Fiction
duração / running time
5:30 min.

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 17 :00

* in exhibition
Saturday, May 24th, 17 :00

sinopse

Um curioso e inesperado encontro entre dois indivíduos
amantes de aves.

synopsis

An interesting encounter between two bird-loving individ-
uals.
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black & white // competição / competition
vídeo 5 / video 5

título / title
Bielenberg
realizador / director
Miriam Gossing
país / country
Alemanha/Germany
categoria / section
Documentário/Documentary
duração / running time
15:10 min.

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 17 :00

* in exhibition
Saturday, May 24th, 17 :00

sinopse

Um inverno frio em Much, uma província da Alemanha
ocidental. Pai e filho Bielenberg gerem e cultivam na sua
propriedade de laticínios, vivendo numa relação de
interdependência com o seu gado.

synopsis

A cold winter in Much, a province of wester Germany. Fa-
ther and son Bielenberg administer and farm organically
their dairy croft and live in mutual dependency with their
cattle.
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black & white // competição / competition
vídeo 5 / video 5

título / title
Alte Schule
realizador / director
Ilker Catak
país / country
Alemanha/Germany
categoria / section
Ficção/Fiction
duração / running time
6:50 min.

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 17 :00

* in exhibition
Saturday, May 24th, 17 :00

sinopse

Thomas é um carteirista muito bom no que faz.
Quando conhece Violca, as coisas torna-se menos
importantes.
infelizmente ele também a assaltou …

synopsis

Thomas is a pickpocket and he is good at what he does.
When he meets Violca, things become less important.
Unfortunately he has stolen from her as well …
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black & white // competição / competition
vídeo 5 / video 5

título / title
Scattered in the Wind
realizador / director
Lori Felker
país / country
EUA/USA
categoria / section
Vídeo Musical /Musical Video
duração / running time
5:30 min.

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 17 :00

* in exhibition
Saturday, May 24th, 17 :00

sinopse

Chicago, 2009: O cemitério é a cena do crime. Centenas
de túmulos tinham sido escavados para revender as
campas. Restos humanos foram perdidos,
desorganizados, espalhados pelo chão, levados até valas
comuns.

synopsis

Chicago, 2009: A cemetery as a crime scene. Hundreds
of graves in a historic cemetery had been ripped up in
order to resell the plots. Human remains were displaced,
disorganized, scattered throughout the grounds, moved
to unmarked mass graves.
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black & white // competição / competition
vídeo 5 / video 5

título / title
Post Sriptum
realizador / director
Santiago Parres
país / country
Epanha/Spain
categoria / section
Experimental
duração / running time
8:28 min.

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 17 :00

* in exhibition
Saturday, May 24th, 17 :00

sinopse

Ninguém percebia os Profetas. Eles são testemunhas
inabaláveis da lua cheia e da destruição, das artes e das
marés. Eles observam-nos e ficam escondidos na
multidão… a maior parte do tempo. Eles são intangíveis e,
no entanto, parecem tão reais.

synopsis

Nobody understood the Prophets. They are unshakeable
witnesses of full moon and destruction, of arts and tides.
They behold us and stay hidden in the crowd... most time.
They are intangible, and nevertheless they look so real.
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black & white // competição / competition
vídeo 5 / video 5

título / title
Memento Mori
realizador / director
Daniela Wayllace
país / country
Bélgica /Belgium
categoria / section
Animação/Animation
duração / running time
9:40 min.

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 17 :00

* in exhibition
Saturday, May 24th, 17 :00

sinopse

Num funeral um fotógrafo tira uma fotografia de uma
menina. Condoídas, as pessoas abandonam a sala,
deixando flores. Ao aproximarmo-nos da rapariga,
recuperamos as suas memórias e o universo da morte.

synopsis

in a funeral a photographer takes a picture of a little girl.
Their faces contrite, the mourners leave the room,
surrounding it with flowers.
Little by little we approach the girl and recoup her
memories and the universe of death.
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Competição Fotografia
Photography Competition



black & white // competição / competition
fotografia / photography

título / title
At the Pier
autor / author
João Batista
país / country
Portugal
ano / year
2013

sinopse

Adeus
Vou
Vou andando
Deixo-te
Vou
E tu vens
Ou não
Vou
Passaste a ser outro
Ou és ainda o mesmo
Vou
Fico ou não fico
Adeus
Ou talvez fique

synopsis

Goodbye
i’m leaving
i’m walking
Leaving you
i’m leaving
And you come
Or not
i’m leaving
You became another
Or are you still the same
i’m leaving
Stay or do not stay
Goodbye
Or maybe stay

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 16 :00

* in exhibition
Saturday May 24th, 16 :00

44



black & white // competição / competition
fotografia / photography

título / title
X-crescence
autor / author
Patrícia Bandeira
país / country
Portugal
ano / year
2014

sinopse

No prefácio de uma compilação de
poemas de Eugénio de Andrade, Gastão
Cruz diz que aproximar as palavras do
silêncio é investi-las da sua máxima
densidade, do seu sentido e do seu peso
absolutos, de modo a que nenhumas
palavras sejam excrescências no discurso
poético.

synopsis

in the preface of Eugenio de Andrade
poem’s compilation, Gastão Cruz says that
trying to bring words closer to silence
emphasizes their maximum depth,
meaning and weight freeing them of all
their excrescences so that no words are
excrescences in the poetic speech.

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 16 :00

* in exhibition
Saturday May 24th, 16 :00
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black & white // competição / competition
fotografia / photography

título / title
Waiting for a Sign
autor / author
Cláudia Baúto
país / country
Portugal
ano / year
2013

sinopse

“Waiting for a Sign” pretende reflectir o
momento de introspecção para dar o
passo seguinte. O momento em que
estamos à espera do nosso próprio sinal, e
nunca o dos outros.

synopsis

“Waiting for a Sign” wants to reflect that
moment of introspection to take the next
step. The moment we are waiting for our
own sign, and never the one that comes
from the others.

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 16 :00

* in exhibition
Saturday May 24th, 16 :00

46



black & white // competição / competition
fotografia / photography

título / title
Eu
autor / author
Elisa Freitas
país / country
Portugal
ano / year
2014

sinopse

Um dia parei e pensei nas camadas que
vamos acrescentando ao nosso verdadeiro
eu. Estas acabam por esconder quem
realmente somos e camuflam-nos neste
remoinho que é a vida. Utilizando
metáforas e autoretratando-me pretendo
remover estas camadas e ser um espelho
para quem observa esta série fotográfica.

synopsis

One day i stopped and thought about the
layers that we added to our true self.
These turn out to hide who we really are
and camouflage ourselves in this
whirlwind that is life. Using metaphors and
self-portraying me i intend to remove
these layers and be a mirror for those who
observe this photographic series.

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 16 :00

* in exhibition
Saturday May 24th, 16 :00
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black & white // competição / competition
fotografia / photography

título / title
Abrolhos
autor / author
Felipe Ribeiro
país / country
Brasil / Brazil
ano / year
2013

sinopse

“Abrolhos” é uma série de cinco
fotografias que constroem a experiência
de um visitante a um pequeno arquipélago
inabitado no litoral sul do estado da Bahia
no brasil. Cada fotografia representa a
singularidade de cada uma das cinco ilhas
constituintes do arquipélago e o desfoque
nas mesmas simbolizando o descobrir
progressivo do local e da sua beleza.

synopsis

“Abrolhos” is a series of five photographs
that build the experience of a visitor to a
small archipelago in the south of Bahia in
Brazil. Each photograph represents the
uniqueness of each of the five constituent
islands of the archipelago and the blur
symbolizing the progressive discovery of
the place and its beauty.

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 16 :00

* in exhibition
Saturday May 24th, 16 :00
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black & white // competição / competition
fotografia / photography

título / title
Suspense
autor / author
Cláudio Reis
país / country
Portugal
ano / year
2014

sinopse

“Suspense” centra-se no rosto de Marion
Crane, sozinha ao volante momentos
antes de travar conhecimento com
Norman Bates. Somos voyeurs perante
esta mulher, assombrados pela inquietude
do seu olhar difuso, tentativamente
desenhando palavras perdidas em surdina.

synopsis

“Suspense” focus on Marion Crane’s face.
She is alone at the steering weel moments
before meeting Norman Bates. We are
voyeurs of this woman, haunted by the
restlessness of her vague regard that tries
to draw lost words softly.

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 16 :00

* in exhibition
Saturday May 24th, 16 :00
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black & white // competição / competition
fotografia / photography

título / title
Olhar de Ulisses
autor / author
Tiago Carvalho
país / country
Portugal
ano / year
2012

sinopse

"A primeira coisa que Deus criou foi a
viagem (…) Depois veio a dúvida e a
nostalgia".

Olhar de Ulisses assume a forma de uma
narrativa ficcionada. A procura do primeiro
olhar. A procura de casa. A história que
nunca acaba. Uma homenagem a
Theodoros Angelopoulos.

synopsis

“When God created the World, the first
thing he made were journeys. (…) And
then came doubt and nostalgia.”

Ulysses Gaze takes the form of a fictional
narrative. The search for the first gaze. The
search for home. The story that never
ends. in memory of Theo Angelopoulos.

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 16 :00

* in exhibition
Saturday May 24th, 16 :00
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Competição Áudio
Audio Competition



black & white // competição / competition
áudio / audio

título / title
Spectre
autor / author
Salomé Coelho & Fernando Ramalho
país / country
Portugal
duração / running time
6:08 min.

sinopse
Um fantasma repete um texto durante meses, julgando poder registar uma
evolução linear no domínio do francês. O texto (preto) pontua o espaço
(branco), juntando-se a sons que circulam do preto ao branco ao preto, dos
graves aos agudos aos graves.

synopsis
For months, a ghost repeats a text, thinking it was thus possible to register a
linear evolution in learning French. The text (black) punctuates the space
(white), joining other sounds that move from black to white to black, from bass
to treble to bass.

54

black & white // competição / competition
áudio / audio

título / title
Tracing A-7063
autor / author
Bernard Clarke
país / country
Irlanda/ Ireland
duração / running time
6:59 min.

sinopse
Um poema radiofónico que celebra o Holocausto através de vozes e sons que
estão por vezes em oposição, ou então complementam-se.

synopsis
A radiophonic poem commemorating the Holocaust through voices and
sounds; sometimes in opposition, sometimes complimenting each other.

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 15 :00

* in exhibition
Saturday May 24th, 15 :00

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 15 :00

* in exhibition
Saturday May 24th, 15 :00



black & white // competição / competition
áudio / audio

título / title
Field of Noise
autor / author
Francisco Ximenes
país / country
Portugal
duração / running time
5:00 min.

sinopse
Composição de cariz experimental, onde o autor tenta despertar no público
imagens de espaços, cores e ritmos. O pano de fundo da obra é o
processamento digital de som.

synopsis
Experimental composition, where the artist tries to wake the listener to
images of spaces, colors and rhythm. The background of this piece of work is
the digital sound processing.

55

black & white // competição / competition
áudio / audio

título / title
Formigas Sonoras
autor / author
Luís Antero
país / country
Portugal
duração / running time
7:00 min.

sinopse
Formigueiro. Centenas de formigas. Pretas. Trabalhadoras. Um microfone de
contacto à entrada do formigueiro. Que sons produzem as formigas?

synopsis
Anthill. Hundreds of ants. Black. Workers. A microphone at the entrance of the
anthill. What sounds are produced by the ants?

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 15 :00

* in exhibition
Saturday May 24th, 15 :00

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 15 :00

* in exhibition
Saturday May 24th, 15 :00
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black & white // competição / competition
áudio / audio

título / title
#FFFFFF
autor / author
Pedro Ferraz
país / country
Portugal
duração / running time
1:53 min.

sinopse
O preto e branco, remetem-nos quase que instantaneamente para um mundo
visual. Nesta obra sonora, pretende-se guiar o ouvinte para um mundo
despido de cor. Este passa a utilizador e cria um espaço por si imaginado,
tornando-se parte da obra.

synopsis
The black and white brings us almost instantly to a visual world. This sound
work is intended to guide the listener into a world devoid of colour. The
listener becomes a user and creates a space imagined by him, becoming part
of the work.

black & white // competição / competition
áudio / audio

título / title
Havoc
autor / author
Malcolm Litson
país / country
Reino Unido/UK
duração / running time
4:21 min.

sinopse
“Havoc” é uma trilha sonora evocativa de um filme que não foi feito ainda.
O ouvinte da trilha sonora vai dirigir e produzir o filme em sua cabeça.

synopsis
“Havoc” is an evocative soundtrack for a film that has not been made yet.
The listener of the soundtrack will direct and produce the film in their head.

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 15 :00

* in exhibition
Saturday May 24th, 15 :00

* em exibição
Sábado, 24 de Maio, 15 :00

* in exhibition
Saturday May 24th, 15 :00
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Nesta sessão André Parente propõe analisar alguns trabalhos de sua autoria realizados a preto e branco, trabalhos de
cinema – “Os Sonacirema” (1979) e “Curto-Circuito” (1980); de vídeo – “O Homem do Braço e o Braço do Homem” (1979) e
“Circuladô” (2007); de instalação fotográfica - “Desaparecido” (2013); e de instalação interactiva – “Circuladô”
(2006/2014). Será ainda abordado o Livro de Artista realizado a preto e branco: “Coreografia” (2014).

André Parente proposes to examine in this session some of his own works in black and white, works of cinema - “Os
Sonacirema” (1979) and “Curto-Circuito” (1980); video – “O Homem do Braço e o Braço do Homem” (1979) and “Circuladô”
(2007); photographic instalation – “Desaparecido” (2013); and interactive instalation – “Circuladô” (2006/2014). There will
also be a conversation about the artist book, in black and white: “Coreografia” (2014).

André
Parente

a r t i s t t a l k

5ª Feira, 22 de Maio, 15 :00
Thursday May 22nd, 15 :00
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Nelson
D’Aires

a r t i s t t a l k

www.nelsondaires.com

“Coisas da Escuridão” é um título de um
trabalho em construção que me assombra
desde 2005 a partir da raíz de “O Medo”
que marca o início da minha fotografia.
Com o tempo a adicionar camadas de
informação apercebo-me que há pouca
objectividade em relação à realidade, tudo
é subjectivo conforme a forma como
vivemos e pensamos. “Coisas da
Escuridão” são fotografias com a mistura
estranha da fantasia com a realidade, a
minha forma de me relacionar com o
mundo sem ficar preso no muro que
temos à nossa frente todos os dias.

“Coisas da Escuridão” is the title of a work
in progress that haunts me since 2005,
the beginning of “O Medo” that states the
beginning of my photography. As time
keeps adding information i realize that
there is little objectivity regarding reality,
everything is subjective according to the
way we live and think. “Coisas da
Escuridão” are photographs with the
strange mixture of fantasy with reality, my
way of relating to the world without
getting stuck in the wall ahead of us every
day.

6ª Feira, 23 de Maio, 15 :00
Friday May 23rd, 15 :00



Peter
Beyls

a r t i s t t a l k

“Companheirismo criativo com máquinas”
A conversa irá abordar os vários modelos
computacionais que tenho vindo a explorar ao
longo dos anos para a criação de obras de arte
no domínio digital. Será analisada a motivação
e as consequências de partilhar a tomada de
decisão estética com as máquinas.
Consideraremos um número de princípios em
que assenta o meu trabalho, incluindo;
autonomia e identidade em software,
interação íntima com os sistemas artificiais e
o equilíbrio entre conhecimento e intuição.
Serão mostrados diversos exemplos para
ilustrar a apresentação, tais como: imagens,
música e formatos de apresentação híbrido.
Questões críticas serão apreciadas.

“Creative Companionship with Machines”
The talk addresses the various computational
models i have been exploring over the years
for creating artworks in the digital domain. it
comments on the motivation and
consequences of sharing aesthetic decision
making with machines. We consider a number
of first principles underpinning my work
including; autonomy and identity in software,
intimate interaction with artificial systems and
balancing knowledge versus intuition.
Numerous examples illustrate my orientation
with images, music and hybrid presentation
formats. Critical questions will be appreciated.

4ª Feira, 21 de Maio, 17:00
Wednesday May 21st, 17:00
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http://hala.be/portfolio
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a r t i s t t a l k“A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria” é um projecto de documentação do património imaterial promovido pela
associação com o mesmo nome. Encontra-se em curso desde 16 de Janeiro de 2011 e tem-se revelado um êxito, não só pelo
que perpetua e pelo que resgata do esquecimento, mas também pelo que tem dado a conhecer da nossa variedade musical
tradicional e contemporânea.
A importância e a qualidade do trabalho executado levou a que a associação conte com o alto patrocínio do Presidente da
República e com uma ampla cobertura da parte dos meios de comunicação que têm acompanhado com atenção a evolução
do projecto que tem superado todas expectativas e objectivos inicialmente propostos.
Graças ao trabalho de uma equipa transdisciplinar que tem percorrido o país a filmar, foram gravados até este momento
962 projectos musicais, num total de 1660 vídeos. A junção de todos eles num mesmo espaço permite a quem aceder ao
canal de vídeos da associação, conhecer todos aqueles que dão rosto e voz à nossa riqueza musical, de norte a sul do país.
Entre eles podem encontrar nomes conhecidos como António Zambujo, Ornatos Violeta, Dealema, e Gisela João, lado a
lado com as Adufeiras de Monsanto, poetas populares, repentistas, cantautores, ranchos folclóricos, coros infantis,
construtores de instrumentos e muitos outros.

“A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria” is an archive project of the intangible Portuguese musical heritage promoted
by the association with the same name. This project began in January 16th, 2011 and has been a proven a success, not only
for what it perpetuates and rescues from oblivion, but also for what it has done in displaying the Portuguese traditional and
contemporary musical variety.
The importance and quality of the work accomplished led to the association having the patronage of the Portuguese
Presidency and a broad media coverage that follows the developments of the project closely. The project: “A Música
Portuguesa a Gostar Dela Própria” has surpassed all expectations and objectives initially projected.
Thanks to the work of a transdisciplinary team that has travelled the country recording, 962 musical projects have been
recorded so far, in a total of 1660 videos. The confluence of all these projects in the same space allows people that access
the association’s video channel the opportunity of knowing all those who are the voice of the Portuguese musical richness
from the north to the south of the country. Among them it is possible to find António Zambujo, Ornatos Violeta, Dealema,
and Gisela João, alongside the Adufeiras de Monsanto, popular poets, songwriters, folk dancers, children's choirs,
instrument makers and many others.

4ª Feira, 21 de Maio, 15 :00
Wednesday May 21st, 15 :00
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http://amusicaportuguesaagostardelapropria.org
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ViDEOCLiPE.PT é uma plataforma colaborativa dedicada
aos videoclipes portugueses. Significa que, à semelhança
do Wikipedia, a informação sobre os vídeos é adicionada
pelos seus utilizadores, sejam eles anónimos ou
registados.

É a partir da atividade dos internautas que, através do
botão “Adicionar vídeo” do site, tem feito crescer esta
base de dados única sobre este género criativo em
Portugal. E, agora ao contrário do Wikipedia, apresenta a
informação e os vídeos de forma visualmente vitaminada.
Permite o seu visionamento, o conhecimento das
videografias de bandas, realizadores ou produtoras
portuguesas, e a navegação para videoclipes,
musicalmente ou visualmente, aproximados uns dos
outros.

A equipe que gere esta plataforma, procura dar a maior
visibilidade pública às bandas e aos realizadores
portugueses, por isso cada semana é selecionado o vídeo
mais criativo adicionado, destacando-o na galeria online
no site do Público-P3. Trata-se de um espaço único num
órgão de informação online em Portugal: uma galeria
dedicada à criatividade dos videoclipes nacionais.

Acompanhados de informação sobre os autores dos
videoclipes e os projetos musicais, tenta-se também
enquadrar ou dar pistas de interpretação e adesão às
propostas musicais e visuais. E sempre que possível,
fornecendo um pouco de conhecimento sobre este
criativo género audiovisual que enfrenta novos desafios
concetuais. No fundo, mais do que jornalismo musical,
trata-se de uma verdadeira curadoria.

Esta parceria foi iniciada em janeiro de 2013 e culminou-
se o ano com a eleição do “melhor” VideocliP3 do ano
2013, através de uma votação efetuada pelos leitores do
P3. No entanto, a curadoria digital alargou-se no ano
passado também à projeção de videoclipes em eventos
ligados ao cinema ou à música, de modo a tentar fazer
chegar o conhecimento deste setor criativo nacional a um
público alargado.

A presente seleção de videoclipes em preto e branco, no
âmbito do Festival Black & White, é mais uma forma de
promover a riqueza, diversidade e originalidade da
realidade criativa deste género audiovisual em Portugal
que importa conhecer.

ViDEOCLiPE.PT is a collaborative platform dedicated to
Portuguese music videos. in a similar way as Wikipedia,
the user adds the information about the videos, whether
anonymous or registered.

it is from the activity of internet users who have been
increasing this unique database on this kind of
Portuguese artistic work through the “Add Video” button
on the website. Currently, unlike Wikipedia,
ViDEOCLiPE.PT presents information and videos very
dynamically. ViDEOCLiPE.PT allows the user to view the
music videos, get acquainted with the band’s
videography, filmmakers and Portuguese producing
companies, and also discovering similar videos either
musically or visually.

The team that manages this platform seeks to increase
the visibility of Portuguese bands and directors, so the
most creative video added each week is displayed in the
online gallery of Público-P3. it is a unique space in a
Portuguese online news media: a gallery dedicated to the
creativity of national music videos.

Accompanied by information about the authors of the
music videos and projects, framing the context of both
music and visuals, providing some insight into this
creative audiovisual genre that faces new conceptual
challenges. Further than music journalism it is a curatorial
platform.

This partnership was initiated in January 2013 and had its
climax with the election of the “best” VideocliP3, in 2013,
through a poll conducted by P3 readers. However, the
digital curation was also last year widened to the
projection of music videos in events connected to cinema
or music, in order to take this national creative segment
to a wider audience.

This selection of music videos in black and white,
presented at the Black & White Festival, is one additional
way to promote the richness, diversity and originality of
this important Portuguese creative audiovisual reality.

Hilário
Amorim

a r t i s t t a l k

5ª Feira, 22 de Maio, 17:00
Thursday May 22nd, 17:00
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black & white // artist talk
hilário amorim

Dead Combo
“A Bunch of Meninos” (2014)
Realização/Director: Paulo Abreu

O Abominável
“Nada Passa Sem Ficar” (2013)
Realização/Director: Telmo Ferraz

MGDRV
“Cascavel” (2013)
Realização/Director: André Madeira

Júlio Resende
“Medo” (dueto com Amália) (2013)
Realização/Director: Pedro Cláudio

White Haus
“How i Feel” (2013)
Realização/Director: Vasco Mendes

Leat
“Seems Real” (com Fiffas) (2013)
Realização/Director: Enjoy Media

First Breath After Coma
“Shoes For Man With No Feet” (2013)
Realização/Director: Eduardo Brito

Expeão
“Poeta Falhado” (2013)
Realização/Director: Paulo Pinto

A Jigsaw
“Crow Covered Tree” (2012)
Realização/Director: Joana Linda

Capicua
“Medo do Medo” (2012)
Realização/Director: Vasco Mendes
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