
46 obras em competição, oriundas de 13 países 

Festival Black & White regressa  
à Universidade Católica no Porto 

 
 
Fotógrafo Carlos Lobo foi o responsável pela criação da imagem de 2011. 
“Arrojado” e “disruptivo” são dois adjectivos que definem o seu conceito  
 
De 11 a 14 de Maio, a Escola das Artes da Universidade Católica no Porto abre 
portas à estética a duas cores. A oitava edição do Festival Audiovisual Black & 
White, que submete apenas vídeos, áudio e fotografias a preto e branco, leva a 
competição um conjunto de 46 obras – 30 vídeos, oito sequências fotográficas 
e oito áudios –, originárias de um total de 13 países, como por exemplo 
Alemanha, Geórgia, Irão, Israel, Itália, Noruega, Reino Unido, Portugal e 
Espanha. 
 
Com características únicas a nível mundial, a iniciativa nasceu da necessidade 
de educar os espectadores para a especificidade do preto e branco, que cujas 
obras tendem a ser consideras desinteressantes. Além da aposta em vídeos e 
fotografias a duas cores, o festival estimula igualmente a criação de ambientes 
sonoros que remetam para o “black & white”. Ao longo de quatro dias, serão 
levadas a cabo diversas actividades ligadas ao mundo audiovisual, desde artist 
talks, screenings, até extensões de outros festivais internacionais. As noites 
serão também animadas com um programa cultural paralelo. 
 
Imagem 2011 criada por Carlos Lobo 
A imagem da oitava edição acaba de ser apresentada. A organização do 
festival convidou Carlos Lobo, docente da Universidade e fotógrafo nomeado 
para o BESphoto 2011, para criar o visual da presente edição. “Arrojado” e 
“disruptivo” são duas características que definem o conceito deste ano, que 
aposta novamente na fotografia. Há vários anos que o visual do Festival Black 
& White era marcado por ilustrações.      

 
A Universidade Católica Portuguesa é a única universidade não estatal que faz parte do 
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Tem como missão produzir e partilhar 
conhecimento crítico, inovador e socialmente relevante, ao serviço do desenvolvimento integral 
da pessoa e em prol do bem comum. No Porto, integra a Escola das Artes, a Escola de Direito, 
a Escola Superior de Biotecnologia, a Faculdade de Economia e Gestão, a Faculdade de 
Educação e Psicologia, a Faculdade de Teologia, o Instituto de Bioética e o Instituto de 
Ciências da Saúde, contando com cerca de 6.000 estudantes, 600 docentes e 200 
funcionários. 

 
 
 
 
 


