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Porto, 26 de Março, às 15h00, Dolce Vita Porto 
 

5ª Edição do Festival Audiovisual Black&White  
 
A Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa - Porto está já a 
preparar o 5º Festival Audiovisual Black&White. A competição é cada vez 
mais séria e a edição 2008 promete ainda mais qualidade e diversidade. 
Estão já reservados quatro dias – de 2 a 5 de Abril – que vão ser vividos 
apenas a preto e branco.  
 
O Festival Audiovisual Black & White – cujo presidente honorário é o realizador 
Manoel de Oliveira – é uma iniciativa da Escola das Artes da Universidade Católica 
Portuguesa e vai já na quinta edição. O sucesso das edições anteriores, que nos 
têm vindo a presentear com obras de todos os cantos do mundo, promete uma 
competição ímpar em Abril próximo, no Campus da Foz da Universidade Católica 
Portuguesa. 
 
Vídeo, Áudio e Fotografia são as categorias em competição. Serão atribuídos 
prémios ao Melhor vídeo ficção, Melhor vídeo documentário, Melhor vídeo 
animação, Melhor vídeo experimental, Melhor vídeo musical, Melhor peça sonora, 
Melhor fotografia e Grande Prémio B&W. 
 
O Júri deste ano é composto por José António Fonseca, docente da UCP, mestre em 
Som e Imagem, com especialização em Artes Digitais/Animação, Claudia Gorbman, 
professora de Estudos de Cinema e directora do Programa Global de Honras, na 
Universidade de Washington Tacoma (EUA), Deb Verhoeven,, escritora, crítica 
cinematográfica,m comentadora e professora na Universuidade RMIT (Austrália), 
Sara Garcia Villanueva, produtora e coordenadora de programação em diversos 
eventos culturais, e Zoran Filipovic, fotografo profissional e escritor. 
 
Em cada edição do festival são apresentadas mais de 150 obras, incluindo 
fotografia, curtas-metragens, animação, vídeo experimental e documentário. À 
semelhança dos anos anteriores o programa promete dias vividos apenas a preto e 
branco.  
 
Além da competição serão promovidas apresentações, realizadas conferências e 
troca de experiências entre jovens artistas e profissionais consagrados a nível 
nacional e internacional. 
 
No âmbito das Sessões não Competitivas, especial destaque para a mostra de 
oito trabalhos realizados no âmbito do “One Take Film Festival”. Trata-se de um 
festival internacional de filmes gravados em apenas um “take”, ou seja, sem 
interrupção desde que se liga a câmara até ao momento de a desligar. 
 
O B&W irá mostrar um outro festival, o “Play-Doc, Festival Internacional de 
Documentais de Tui”, que é um dos festivais mais representativos de Espanha, 
dedicado exclusivamente a um dos géneros cinematográficos mais interessantes e 
independentes do momento: o cinema documental de criação. 
 



 
Serão realizadas quatro conferências: “Music and Meaning”, de Claudia Gorbman, 
“2020 Visions” de Deb Verhoeven, e “HDV 1080p” pela Ibertelco-Sony, e “Cyclop’s 
Eye” de Zoran Filipovic. 
 
As Noites Black & White têm vindo a oferecer aos visitantes animação musical de 
grande qualidade. Este ano, os convidados são: Paulo Praça, Sean Riley & The 
Slowriders, Oiseau Noir e Couscous Prosjeckt. 
 
A segunda edição de “4:40 Competição de Curtas-Metragens”, integrada no 
B&W, desafia os participantes, organizados em equipas a produzir, filmar e editar 
filmes até 4 minutos em 40 horas. Numa verdadeira corrida contra o tempo. O Júri 
é composto por Adriano Nazareth, Luís Falcão e Alexandre Souto. 
 
O Black & White tem atraído o interesse de artistas do mundo inteiro. O Festival 
estimula a participação de jovens e de profissionais consagrados. Daí que os 
espectadores possam viver um leque de experiências muito diferenciadas. 
 
Black & White é um festival inédito a nível mundial, que celebra a tradição 
do preto e branco, modernizada pelo espírito do tempo e pelo impacto das 
novas tecnologias. 
 
 
Mais informações em: www.artes.ucp.pt/b&w 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.artes.ucp.pt/b&w


 
BOAS VINDAS, PELO PRESIDENTE DO FESTIVAL, JOAQUIM AZEVEDO 
 
Apesar da invasão permanente e avassaladora da imagem colorida, o mundo 
parece descrever-se cada vez mais a preto e branco. Um mundo de contrastes 
acentuados, de fragmentações e separações vincadas, em que se adensam as 
“comunidades de mesmidade”, ora brancas ora pretas.  
 
O Festival Black & White entra nesta realidade como uma proposta de reflexão e 
expressão que, na crueza do preto e branco, quer trabalhar nas fronteiras entre as 
pessoas, entre os problemas, entre os grupos, entre as diferenças, para provocar 
comunicação, desocultação, mais comunidade, mais luz. E, quem sabe, mais 
esperança, porque a esperança aqui é desenhada a preto e branco.  
 
O Festival Black & White, na sua quinta edição, conta de novo com um elevado 
nível de participação internacional. A internacionalização deste evento inscreve-se 
num esforço generalizado de internacionalização da Escola das Artes da 
Universidade Católica Portuguesa. 
 
Participamos em novas redes de intercâmbio e de investigação de dimensão 
mundial e só pretendemos levar ainda mais longe este esforço de pequena 
comunidade aberta ao mundo.  
 
 
 
A ORGANIZAÇÃO CONVIDA 
 
Durante a quinta edição do Festival Audiovisual Black & White, a Escola das Artes 
assegura o cumprimento do objectivo crucial do conceito que deu origem à criação 
do evento. 
 
Podemos afirmar, agora, sem sombra de dúvida, que o B&W se tornou o 
acontecimento definitivo, no que diz respeito à reflexão sobre as grandes questões 
criativas e técnicas, sobre a estética do preto e branco no audiovisual. Este Festival 
nunca foi pensado como uma mera competição entre obras produzidas por 
realizadores, fotógrafos ou sonoplastas.  
 
Pretendeu sempre alargar o campo de acção dos seus propósitos mais evidentes e 
dos objectivos que o contextualizam. O conceito do Festival surge estruturado 
sobre uma competição salutar, íntegra e de espírito aberto a novas ideias, novas 
perspectivas, quer do ponto de vista criativo como tecnológico. Privilegiando a 
componente lúdica e inclusiva; estimulando o carácter festivo sem o qual um 
Festival não faz, até mesmo etimologicamente, sentido nenhum. De qualquer 
modo, mantemos o objectivo de estimular, de igual modo, uma reflexão criativa e 
teórica sobre a estética do preto e branco no audiovisual. Daí a estrutura que dá 
forma ao nosso programa das festas. Enriquecido com debates e conferências que 
reúnem artistas e académicos proeminentes, tendo em vista uma reflexão séria 
sobre a estética do preto e branco, da contribuição para o futuro do audiovisual e 
das ressonâncias da história do audiovisual no contexto da era digital. A Comissão 
Organizadora do Festival Black & White deseja a todos uma estadia empenhada e 
colorida. 
 
 



 
PROGRAMA 
 
DIA 2 DE ABRIL 
 

14.30 
ACREDITAÇÃO DOS PARTICIPANTES  
 
17.30 | CONF 
CLAUDIA GORBMAN |“MUSIC & MEANING” 
Aud. Ilídio Pinho 
 
18.45 | DEBATE 
CONVERSAS AO CAFÉ I 
Bar EA 
 
21.45 
CERIMÓNIA DE ABERTURA 
Aud. Ilídio Pinho 
COMPETIÇÃO VÍDEO I 
Aud. Ilídio Pinho 
 
23.30 
NOITES B&W 
Paulo Praça 
Bar EA 

 
 
Dia 3 de Abril 
 

14.30 | CONFERÊNCIA 
DEB VERHOEVEN “2020 VISIONS” 
Aud. Ilídio Pinho 
 
16.00 
ONE TAKE FILM FESTIVAL 
Aud. Ilídio Pinho 
 
17.30 | CONFERÊNCIA 
ZORAN FILIPOVIC 
“CYCLOP’S EYE” 
Aud. Ilídio Pinho 
 
18.45 | DEBATE 
CONVERSAS AO CAFÉ II 
Bar EA 
 
21.45 
COMPETIÇÃO VÍDEO II 
Aud. Ilídio Pinho 
 
23.30 
NOITES B&W 



 
Sean Riley & The Slowriders 
Bar EA 

 
 
Dia 4 de Abril 
 

14.30 | CONFERÊNCIA 
IBERTELCO / SONY 
“HDV 1080P” 
Aud. Ilídio Pinho 
 
16.00 
COMPETIÇÃO FOTOGRAFIA 
Aud. Ilídio Pinho 
 
17.30 
PLAY-DOC 
Aud. Ilídio Pinho 
 
18.45 | DEBATE 
CONVERSAS AO CAFÉ III 
Bar EA 
 
21.45 
COMPETIÇÃO VÍDEO III 
Aud. Ilídio Pinho 
 
23.30 
NOITES B&W 
Oiseau Noir 
Bar EA 

 
 
Dia 5 de Abril  
 

14.30 
COMPETIÇÃO AUDIO 
Aud. Ilídio Pinho 
 
16.00 
COMPETIÇÃO VÍDEO IV 
Aud. Ilídio Pinho 
 
17.30 
4:40 
Aud. Ilídio Pinho 
 
21.45 
CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO 
Aud. Ilídio Pinho 
ENTREGA DE PRÉMIOS 
OBRAS PREMIADAS 



 
 
23.30 
NOITES B&W 
Couscous Prosjekt 
Bar EA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JÚRI 
 
José António Fonseca 
 
Mestrado em Som e Imagem, com especialização em Artes Digitais/Animação, pela 
Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa - Porto. Frequentou diversos 
cursos de aperfeiçoamento na área da Animação, em Portugal e no estrangeiro. 
Lecciona várias disciplinas de animação no curso de Som e Imagem (1º e 2º. 
Ciclo), da Escola das Artes, desde 1999. Integra o CITAR – Centro de Investigação 
em Tecnologia e Artes, onde colabora na animação para o projecto “Porto - Séc. 
XVI”. Tem colaborado em alguns projectos de animação de âmbito académico. Foi 
membro do Júri para o Prémio Jovem Cineasta Português, no Cinanima - Festival 
Internacional de Cinema de Animação de Espinho, na edição de 2004. Participou 
em diversas exposições e concursos, principalmente na área do Cartoon, em 
Portugal e no estrangeiro, tendo ganho vários prémios. 
 
 
Claudia Gorbman 
 
Claudia Gorbman é professora de Estudos de Cinema e directora do Programa 
Global de Honras, na Universidade de Washington Tacoma (E.U.A.). Ela é a autora 
de “UNHEARD MELODIES: NARRATIVE FILM MUSIC”, e traduziu para inglês quatro 
livros do crítico e teórico francês Michel Chion em Inglês. Está presentemente a 
escrever um livro sobre a cineasta francesa Agnès Varda, e tem cerca de 60 artigos 
publicados sobre cinema e música para cinema. Adora música, cães, caminhadas, 
chocolate, e Barack Obama, não necessariamente por essa ordem. 
 
 
Deb Verhoeven 
 
Deb é actualmente Professora Associada de “Screen Studies” na Faculdade de 
Comunicação Aplicada da Universidade RMIT (Austrália) onde também gerência a 
“Australian Film Institute (AFI) Research Collection”. Entre 2000 e 2002 foi “CEO” 
do Instituto de Cinema Australiano. Deb trabalhou em vários júris de festivais de 
cinema e comissões de pré-selecção de diversos festivais ao longo dos anos: 
Bangkok Film Festival, Melbourne International Film Festival, St Kilda Film Festival, 
Real Life on Film, Comedy Channel Short Film Festival, The Antennas, Watch My 
Shorts, Daffodil Day Awards. É uma crítica cinematográfica activa e membro da 
“Australian Film Critics Association” e da “Fédération Internationale de la Presse 
Cinématographique” (FIPRESCI). Deb é um membro honorário vitalício do “Women 
in Film & Television”; membro Executivo do “Archive Fórum”, membro da Direcção 
Editorial de Estudos em Cinema da Australásia e membro da Direcção da revista da 
grande sucesso online “Senses of Cinema”. Deb é também autora de mais de 30 
artigos académicos e capítulos de livros. O seu livro “Sheep and the Australian 
Cinema” (MUP) foi publicado em 2006. Em 1999 editou uma colecção de ensaios 
intitulado “Twin Peeks: Australian and New Zealand Cinema”. O seu próximo livro, 
sobre a realizadora da Australásia Jane Campion, será publicado pela Routledge, em 
2008. 
 
 
 
 
 
 



 
Sara Garcia Villanueva  
 
Licenciada em “Comunicação Audiovisual” e Mestre em “Producción y Edición de 
Contenidos Audiovisuales en La Era Digital” pela “Universidad de Valencia”. 
Produtora e coordenadora de programação em diversos eventos culturais entre os 
quais o “XII Festival Internacional de Cine Independiente de Ourense” (2007), 
“Festival Internacional de Nuevas Tecnologías 'Ciber@RT Bilbao 2004'” (2003- 
2004) e “XXIII e XXIV Mostra de València/ Cinema del Mediterrani” (2002 e 2003). 
Co-directora e responsável pela programação do “Play-Doc, Festival Internacional 
de Documentais de Tui”. 
 
 
Zoran Filipovic 
 
É fotografo profissional e escritor. Zoran Filipovic começou a sua carreira no “Start 
Magazine” e no “Danas Weekly”. Publicou até ao momento 14 livros na Croácia e 
em muitos outros países. Publicou diversos trabalhos em muitos jornais e revistas 
entre os quais: “Le Fígaro Magazine“, “Paris Match”, “Life”, “Die Zeit”, “Frankfurter 
Allgemeine Magazin”, “GQ”, “Photo”, “La Vanguardia”, “Index of Censorship”... 
Durante a sua colaboração com a agência fotográfica “Magnum” adoptou o 
pseudónimo “Zoro” passando desde então a ser assim conhecido pelo público. 
Expôs os seus trabalhos fotográficos em diversas galerias e museus em diversas 
cidades do mundo como: Estocolmo, Copenhaga, Vienna, Praga, Bratislava, 
Frankfurt, Cairo, Perpignan, Valência, Serajevo, Abu Dhabi, Nova York, Cidade do 
México, Teerão, Istambul… O canal de televisão “ARD Television” (Alemanha) 
realizou um documentário sobre Zoran Filipovic e o seu trabalho. É membro da 
“ZUH - Association of Croatian Artists”, da “HND - Croatian Journalists Society” e da 
“IFJ - International Federation of Journalists”. Desde 1978 vive e trabalha em 
Zagreb, Croácia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMPETIÇÃO VÍDEO #1 
2 Abril 2008, 21:45 

”Norma”, Renato Turnes, Brasil - 8:00 
“Will.0.W1sp”, Kirk Woolford, Reino Unido – 3:00 
“After the Funeral”, Gorav Kalyan, EUA – 2:00 
“In Scale”, Marina Moshrova, Rússia - 7:15 
“Tóquio Porto 9 horas”, João Nuno Brochado, Portugal – 7:45 
“Homeland”, Jonay Ortiz de Urbina, Espanha – 4:00 
“A Princesa que não quis ser salva”, João Rei Lima, Portugal – 3:40 
“The Northwind”, Fernando Antunes, Portugal – 4:00 
“Taxi?”, Telmo Esnal, Espanha – 5:00 
“11 Happy Tircks”, Marco Marchesi, Itália – 4:44 

COMPETIÇÃO VÍDEO #2 
3 Abril 2008, 21:45 

“SF”, Stuart Pound, Inglaterra – 8:00 
“Sizo”, André Tentúgal, Portugal – 3:00 
“Datorie”, Vlad Trandafir, Roménia – 12:00 
“Where am I to go?”, J. Tobias Anderson, Suécia – 3:20 
“7200 Anos- Luz”, Ricardo Megre, Portugal – 3:00 
“Crime Scene”, Toby Tatum, Reino Unido – 9:00 
“The Strivers”, Martin Iderbitzin e Gianni D'Aurelio, Espanha – 4:30 
“Perseguir o Perseguido”, Bruno Laborinho, Portugal – 12:50 

COMPETIÇÃO VÍDEO #3 
4 Abril 2008, 21:45 

“Um conto de Walter Benjamin”, Henrique Bento, Portugal – 4:00 
“Brick Lane Story”, Petros Papadopoulos And Magdalena Alvarez, Inglaterra – 5:00 
“Kurzes Leben”, Daniel Suljic and Johanna Freise, Áustria – 9:00 
“Sala 101”, Miguel Januário, Portugal – 5:00 
“A4”, Nina Yousefi, Suécia – 2:00 
“The Incident”, Myroslav Slaboshytskiy, Ucrânia – 20:00 
“Paz”, Alice Azevedo, Portugal – 1:00 
“Like me, only better”, Martin Pickles, Reino Unido – 5:00 
“Moving On”, Rodrigo Areias, Portugal – 4:30 

COMPETIÇÃO VÍDEO #4 
5 Abril 2008, 16:00 

“Doce Amargo Infinito”, Cássio Araújo, Brasil – 15:00 
“(If you want) my love”, Marco Marchesi, Itália – 4:29 
“Documentário 239”, Nuno Matos e Pedro Verde, Portugal – 5:00  
“Sou pro”, Carlos Monteiro, Portugal – 4:30 
“Institution”, J Tobias Anderson, Suécia – 3:20 
“Friendly Fire”, Paulo Abreu, Portugal – 3:00 
“Xadrez”, João Silva, Portugal – 2:04 
“Reparty”, Pedro Oliveira e Miguel Fernandes, Portugal – 5:30 
“68° & Clear”, Dawn Westlake, EUA – 12:00  
 

 



 
OBRAS SELECCIONADAS 

COMPETIÇÃO VÍDEO – FICÇÃO 

”Norma”, Renato Turnes, Brasil - 8:00 
“After the Funeral”, Gorav Kalyan, EUA – 2:00 
“Taxi?”, Telmo Esnal, Espanha – 5:00 
“The Incident”, Myroslav Slaboshytskiy, Ucrânia – 20:00 
“Perseguir o Perseguido”, Bruno Laborinho, Portugal – 12:50 
“Datorie”, Vlad Trandafir, Roménia – 12:00 
“Crime Scene”, Toby Tatum, Reino Unido – 9:00 
“Doce Amargo Infinito”, Cássio Araújo, Brasil – 15:00 
“Friendly Fire”, Paulo Abreu, Portugal – 3:00 
“68° & Clear”, Dawn Westlake, EUA – 12:00 

COMPETIÇÃO VÍDEO - EXPERIMENTAL 

“Will.0.W1sp”, Kirk Woolford, Reino Unido – 3:00 
“Where am I to go?”, J. Tobias Anderson, Suécia – 3:20 
“Um conto de Walter Benjamin”, Henrique Bento, Portugal – 4:00 
“A4”, Nina Yousefi, Suécia – 2:00 
“Institution”, J Tobias Anderson, Suécia – 3:20 
“Xadrez”, João Silva, Portugal – 2:04 

COMPETIÇÃO VÍDEO - ANIMAÇÃO 

“In Scale”, Marina Moshrova, Rússia - 7:15 
“Homeland”, Jonay Ortiz de Urbina, Espanha – 4:00 
“The Northwind”, Fernando Antunes, Portugal – 4:00 
“7200 Anos- Luz”, Ricardo Megre, Portugal – 3:00 
“Kurzes Leben”, Daniel Suljic and Johanna Freise, Áustria – 9:00 
“Paz”, Alice Azevedo, Portugal – 1:00 
“Like me, only better”, Martin Pickles, Reino Unido – 5:00 

COMPETIÇÃO VÍDEO - DOCUMENTÁRIO 

“Tóquio Porto 9 horas”, João Nuno Brochado, Portugal – 7:45 
“SF”, Stuart Pound, Inglaterra – 8:00 
“Documentário 239”, Nuno Matos e Pedro Verde, Portugal – 5:00  

COMPETIÇÃO VÍDEO - VÍDEO MUSICAL 

“A Princesa que não quis ser salva”, João Rei Lima, Portugal – 3:40 
“11 Happy Tircks”, Marco Marchesi, Itália – 4:44 
“Sizo”, André Tentúgal, Portugal – 3:00 
“The Strivers”, Martin Iderbitzin e Gianni D'Aurelio, Espanha – 4:30 
“Brick Lane Story”, Petros Papadopoulos And Magdalena Alvarez, Inglaterra – 5:00 
“Sala 101”, Miguel Januário, Portugal – 5:00 
“Moving On”, Rodrigo Areias, Portugal – 4:30 
“(If you want) my love”, Marco Marchesi, Itália – 4:29 
“Sou pro”, Carlos Monteiro, Portugal – 4:30 
“Reparty”, Pedro Oliveira e Miguel Fernandes, Portugal – 5:30 

 



 
COMPETIÇÃO ÁUDIO  

“Blow Up”, Maurício d'Orey, Portugal – 5:55 
“Corrupção - O cinema português preto no branco”, João Cordeiro e Pedro Lemos, Portugal – 
5:33 
“Om”, Pedro Paiva, Reino Unido – 4:48 
“Alma(da)”, Joana Fernandes e Vítor Martinho, Portugal – 1:53 
“Ground”, André Filipe Coelho, Portugal – 8:31 
“CYT”, Edgar Barroso, EUA/México – 9:00 
“A invenção do amor”, Ana Lopes, Alexandre Sousa, João Cordeiro e Pedro Pires, Portugal – 
9:58 

COMPETIÇÃO FOTOGRAFIA  

“Fotonovela d'A Noiva”, Mafalda Sofia da Silva Santos, Portugal 
“La Personnage”, Rafaela Bernardo, Portugal 
“Sonhos de ninar”, Vanessa Ribeiro Rodrigues, Brasil 
“A Velocidade da Luz”, Ana Filipa Scarpa, Portugal 
“A Cor ficou lá”, José Carlos Farinha, Portugal 
“Object-Concept”, Alexandre Reigada, Portugal 
“Open Close Open”, Irena Paskali, Alemanha / Macedónia 
“Naufrágios”, Miguel Rodrigues, Portugal 
“Baby Incoming”, Pedro Noel da Luz Guerreiro, Portugal 
“Toy Story”, Nuno Jorge Henriques, Portugal 
“Certificado Decadência”, Gonçalo Antunes, Portugal  
“New York from below: a subjective point of view”, Tiago Nuno C. Soares, EUA / Portugal 
“Alice no país das maravilhas”, Miguel Ângelo de Oliveira, Portugal 
“Noite negra”, Ana Marta Ferreira, Portugal  
“Six Photographs of Six Things from my Bedroom”, Miguel Fukutomi, Portugal  
“Magic people from New York city”, Maria Begasse, EUA / Portugal 
“Topografias”, Pedro Miguel Mota, Portugal 
“Ayuda Linda – Help Linda”, Raul Gschrey, Alemanha 
“S/ titulo”, Sara SoEUA Vieira da Silva, Portugal 
“Empty quarter”, Gonçalo João Fonseca, Portugal 

“Ballerina”, Armindo Dias, Portugal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SESSÕES NÃO COMPETITIVAS 
 
 
“One Take Film Festival” | Mostra 
 
O One Take Film Festival é um festival internacional de filmes gravados em apenas 
um “take”, ou seja, sem interrupção desde que se liga a câmara até ao momento 
de a desligar. O One Take Film Festival elimina uma parte aparentemente 
indispensável de um filme, a edição, proibindo cortes e todo o tipo de transições. 
Desta forma, o One Take Film Festival abre espaço para o modo mais estimulante e 
emocionante de fazer filmes.  
 
O One Take Film Festival é o único deste género no mundo e tem lugar em Zagreb. 
Este ano tomará lugar a sua quarta edição. O One Take Film Festival inclui na sua 
programação filmes de quase todos os géneros (documentário, ficção, 
experimental, vídeo musical e publicitário).  
 
A duração dos filmes não é limitada. O One Take Film Festival realça principalmente 
a estética do acto de filmar, sendo que o “take” único é apenas um caminho para 
ideias, emoções, histórias… Não nos devemos esquecer de que há apenas alguns 
anos atrás os trabalhadores saíram da fábrica para serem capturados pelos irmãos 
Lumière também em apenas um "take". Não devemos portanto ficar fascinados 
com este facto.  
 
O One Take Film Festival oferece, para além da competição oficial, muitos outros 
eventos - estreias, palestras, exposições, concertos e, naturalmente, divertimento 
para todos. O One Take Film Festival vai convencê-los da possibilidade de excluir o 
conceito clássico de edição do filme em favor de captar uma parte da realidade na 
sua continuidade. 
 
 
Play-Doc | Mostra 
 
“Play-Doc, Festival Internacional de Documentais de Tui” é um dos festivais mais 
representativos de Espanha, dedicado exclusivamente a um dos géneros 
cinematográficos mais interessantes e independentes do momento: o cinema 
documental de criação. 
 
Realizando-se na cidade fronteiriça de Tui, o “Play-Doc” tem como objectivos 
fundamentais criar um ponto de encontro e uma plataforma de exibição para o 
público, profissionais e realizadores de todo o mundo, e assegurar a promoção do 
documentário de criação e dos seus autores.  
 
O “Play-Doc” busca sensibilizar o público para o respeito a outras realidades e 
formas de expressão oferecendo uma pequena mostra do melhor cinema 
documental que se realiza na actualidade. Para além do cinema, o “Play-Doc” 
apresenta uma programação paralela de actividades, workshops, exposições, 
debates, etc. Entre elas destacam-se os concertos com os protagonistas dos 
documentários musicais projectados no festival. 
 

 



 
 

 

 

CONFERÊNCIAS | WORKSHOP 

 

Música e Significado | Claudia Gorbman 

"Música e Significado" é um seminário em que os participantes vão ver e ouvir 
filmes familiares com substituições de música e discutir o que pode ser aprendido 
destas substituições sobre os modos em que a música cria sentido e emoção na 
relação audiovisual. 

 

2020 VISÕES | Deb Verhoeven 

“2020 VISÕES: COMO SERÃO OS FESTIVAIS DE CINEMA NO FUTURO?” Os festivais 
de cinema são uma parte de uma indústria cinematográfica que cresce quer 
globalmente quer em diversificação. Nos últimos anos tem ocorrido uma mudança 
significativa na distribuição de cinema artístico, em tempos o principal elemento da 
programação dos festivais. O aumento de vendas de DVD e a criação de novos 
mercados televisivos para o cinema criaram uma procura de produtos audiovisuais 
sem precedentes. 
 
- Como irão os festivais reagir a estas mudanças?  
Tradicionalmente, os festivais têm desempenhado um papel fundamental na 
determinação do “capital" cinematográfico. Apesar de serem muitas vezes 
considerados mostras de “filmes estrangeiros" a sua influência foi especialmente 
significativa em relação às suas próprias indústrias cinematográficas nacionais. 
Em particular para as indústrias cinematográficas nacionais que não têm grande 
sucesso na bilheteira. 
 
- Como irão os festivais interagir com as indústrias de produção locais quando 
confrontados com um maior acesso ao “produto global”? 
A maioria dos festivais de cinema abraçou a exibição em novos formatos algo 
relutante, preferindo mostrar os seus filmes em formatos tradicionais. Dada a 
inevitável digitalização da produção, na distribuição e exibição, os festivais terão de 
enfrentar um novo modo de materialidade dos conteúdos. Mas, mais importante, 
como também as próprias audiências se diversificam, terão que reflectir sobre a 
materialidade dos seus próprios eventos. 
 
- Como irá o conteúdo dos festivais ser exibido e que como serão os seus 
espectadores? 
 
 
 



 
HDV 1080p | Ibertelco  
 
HDV 1080p - A nova geração HDV Progressive - uma nova abordagem à produção 
cinematográfica. As vantagens da nova geração de sensores CMOS Full HD 
desenvolvidos pela Sony e da flexibilidade na utilização de múltiplos suportes de 
gravação: cartões de memória, cassetes e discos rígidos. Aproximação à resposta 
mais rápida da película em situações críticas de luz. Alguns exemplos práticos na 
utilização das pré-definições em situações extremas de luminosidade. 

 

Cyclop’s Eye | Zora Filipovic  

Zoran Filipovic convida-nos a perceber, na primeira pessoa, as suas experiências 
enquanto fotógrafo em situações de conflito nas cidades (Bósnias e Croatas) de 
Vukovar, Dubrovnik, Vocin, Vinkovci, Sarajevo, Kutina, Petrinja, Mostar, Slatina, 
etc. (1991 - 1993, durante o conflito dos Balcãs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Noites B&W 

Dia 2 de Abril 
Paulo Praça 
 
A partilha afectiva é a melhor definição do trabalho de Paulo Praça. O músico 
que conhecemos de projectos bem sucedidos, como é o caso dos “Plaza”, 
“Grace”, Turbo Junkie” ou “GNR” surge pela primeira vez a solo, num registo 
declaradamente explorador da sua magnífica versatilidade enquanto 
compositor e intérprete. Marcado pela nítida vontade de provocar e 
enternecer os outros, Paulo Praça será, neste momento, um dos mais 
valiosos rostos para uma nova portugalidade musical. Para espíritos 
inquietos a partir da razão ou do coração, Paulo Praça cria a emotividade 
sincera de quem se fascina com a música e gosta de, pela música, fascinar 
os outros.  

 
Noites B&W 

Dia 3 de Abril 
Sean Riley & The Slowriders 
 
Sean Riley é um “songwriter” com invulgar maturidade para um estreante, 
detentor de uma voz de múltiplas virtudes e notável projecção, 
simultaneamente versátil e encantadora. A sua guitarra destila meio século 
da história do pop/rock. 
 
Os “Slowriders” são dois, Bruno Simões alterna entre o baixo e a melódica e 
Filipe Costa assegura os teclados e a bateria. O disco de estreia, “Farewell”, 
prima pela pureza da voz e pela riqueza dos instrumentos em temas 
intensos sujeitos a arranjos de um sóbrio bom gosto. Uma fabulosa colecção 
de 11 canções, com potencial para se tornarem clássicos onde se cruzam a 
folk, o country, o rock e os blues. Apesar de estreantes, “Sean Riley & The 
Slowriders” têm conquistado plateias nacionais importantes nas primeiras 
partes que realizaram para Aimee Mann, Violent Femmes e Mark Kozelek. 
“Farewell” é dotado duma energia espontânea, pungente, constituindo uma 
arma eficaz contra a monotonia. 

 
 
Noites B&W 

Dia 4 de Abril 
OIseau Noir 

 
 

Rock / Alternative 
Joana Domingues {v} 
Kicos Maria {bss + v} 
Yoann Trenno {drms + bss} 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Noites B&W 

Dia 5 de Abril 
Couscous Prodjekt 
 
Formado em Aveiro no mês de Agosto de 2007, com base na amizade e a 
afinidade musical entre os DJ’s Bagaço Amarelo e Moa Bird, o Couscous 
Prosjekt baseia-se num conceito simples: um projecto de “deejaying” 
baseado na “world music”, algumas fusões de sons nativos e tribais com 
outros estilos musicais, música étnica e tradicional, com momentos mais 
intimistas e outros mais dançáveis. Basicamente é uma forma de, numa 
noite, viajar pelo mundo através dos sons. 
 
O trabalho é sempre feito em conjunto e o alinhamento dos „sets‰ é 
sempre decidido pelos dois. Dada a especificidade desses “sets” procura-se 
sempre, em conjunto, encontrar uma coerência que não se restrinja apenas 
à plástica mas também ao teor dos mesmos, tendo em conta as 
características estéticas, geográficas, sociais e políticas de cada peça. A 
música não tem fronteiras, nem geográficas, nem raciais ou étnicas, nem 
religiosas ou culturais, e permite concentrar no espaço e no tempo a grande 
diáspora da evolução da nossa espécie. A preto e branco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4:40 Competição de Curtas-Metragens 
 
Uma corrida contra o tempo: produzir, filmar e editar filmes até 4 minutos em 40 
horas, é o que propomos. A segunda edição de uma competição que pretende que 
cada participante sinta a adrenalina e a pressão de um deadline. 
Integrado no Festival Black & White, 4:40 apresenta-se como um complemento 
saudável e interessante à programação já existente. 
A proposta é simples: os participantes, organizados em equipas, deverão filmar e 
editar consoante um tema lançado pela organização e cumprir o prazo para entrega 
dos trabalhos. Depois, Adriano Nazareth, Alexandre Souto e Luís Falcão 
seleccionarão os melhores trabalhos, não com base numa excelente mestria 
técnica, mas nas capacidades de improviso e apreensão da ideia, assim como a 
originalidade da interpretação do tema. Os vídeos seleccionados serão exibidos na 
sessão de sábado, 5 de Abril, às 16H conjuntamente com a entrega de: Grande 
Prémio, Melhor Fotografia, Melhor Argumento e Melhor Edição. 
O "4:40" aparece deste modo, mais do que como competição, como desafio. A 
forma como está concebido apela a todos um esforço no processo criativo, e uma 
rapidez e eficácia em pôr em prática todas as ideias num curto espaço de tempo, 
tanto em termos de realização como de produto final. 
 
Novidades da Segunda Edição: 
 
Condicionar a existência do "4:40" ao Porto seria uma pena, pela quantidade de 
interessados espalhados por todo o país. Este ano conta com o apoio do CineClube 
da Beira Interior e da Associação de Estudantes da Escola Superior de Teatro e 
Cinema para, pela primeira vez, criarmos em conjunto uma competição com três 
centros. No Porto (UCP - Pólo da Foz), na Covilhã (Residência Universitária 
Feminina) e em Lisboa (Praça Luís de Camões) haverá uma banca do "4:40", na 
qual as equipas devem levantar o tema da curta a filmar e entregar, passadas 40 
horas, a curta-metragem. As curtas seguem todas para o mesmo local, para serem 
avaliadas pelo mesmo Júri. Dia 5 esperamos encontrar todas as equipas no Porto. 
A mostra e a entrega de prémios serão no mesmo dia, um dia que já ansiamos por 
tão inacreditável que prevemos que seja. 
 
Competição de Fotografia de Cena 
 
Não aguentamos e preparamos mais uma actividade, desta vez em parceria com o 
Instituto Português da Fotografia (IPF). Durante as 40 horas da competição, todos 
os fotógrafos interessados poderão acompanhar as equipas e documentar todo o 
processo de realização de uma curta-metragem.  
 
É devido a esta nova actividade que as inscrições têm que ser realizadas 
até 27 de Março, um dia antes das 40 horas, para a cada equipa poder 
atribuir um fotógrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Júri 4:40 
 
Adriano Nazareth 
 
Professor Universitário e Realizador de Cinema e Televisão. Adriano Nazareth 
começou em 1960 como repórter, colaborador da RTP. Desde, então, iniciou um 
trabalho incessante na realização documentários, spots publicitários, espectáculos 
ao vivo, curtas-metragens e séries de ficção. Do imenso trabalho de Adriano 
Nazareth, destacam-se, entre outros, “No Coração da Lusitânia”, “Vida Urbana”, e 
“Literatura de Cordel”. Nas Curtas-Metragens, “Mundos Subterrâneos”, “Terras de 
Lanhoso” e “Manhouce, Uma Terra Diferente”. No âmbito das séries de ficção, 
realizou, por exemplo, “O Táxi na Cidade”, “Histórias quase Clínicas” e “Arrancame 
a Vida”. As transmissões directas constituíram, igualmente, grande parte da obra 
de Adriano Nazareth. A formação académica que, entretanto manteve, fundamenta 
a sua actividade como Professor Universitário na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto e na Escola das Artes da Universidade Católica. 
 
Luís Falcão 
Docente da área de Argumento na Escola Superior de Teatro e Cinema. Doutorando 
na Universidad Complutense Madrid. Investigador Integrado no projecto, Estética, 
Política e Arte, no Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras na Universidade do 
Porto. Poeta, autor do livro, “Pétalas Negras Ardem Nos Teus Olhos”, editado pela 
Assírio e Alvim. 
 
Alexandre Souto 
Fundou o IPF Porto em 2001, sendo desde então o seu Coordenador. Terminou o 
Curso Profissional de Fotografia no IPF de Lisboa no ano de 2000, tendo sido desde 
então formador das disciplinas de fotografia, fotografia aplicada, técnica fotográfica, 
laboratório a preto e branco e organização e métodos. 
Entre 1999 e 2001 colaborou com o projecto de formação de actores que deu 
origem à escola Arte 6 (Lisboa), com a actriz brasileira Thaíz de Campos e o 
realizador André Cerqueira, durante este período colaborou também na co-
produção de um documentário produzido pela Rede Globo e a France 2. Foi sócio 
fundador (2000) do Gabinete de Imagem Loja da Comunicação, Porto.  
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