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T
TEATRO MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

Avª. Dr. João Canavarro

4480- 668 Vila do Conde

T 252 290050

Inaugurado em 2009, o Teatro Municipal é 
a imponente casa do Festival que resulta da 
recuperação do antigo Cine-Teatro Neiva. O 
edifício tem duas salas de cinema (Sala 1 com 
550 lugares, e Sala 2 com 140 lugares, para 
apresentação de todas as sessões e filmes-
-concerto), Bilheteira, Secretariado, a loja do 
Festival, o Bar, espaço Curtinhas (3.º Piso), 
Lounge Curtas (1.º Piso), entre outros.  

S
SOLAR, GALERIA DE ARTE CINEMÁTICA

Rua do Lidador

4480-715 Vila do Conde

T 252 646516

www.curtas.pt/solar

A Solar apresenta a exposição “Aventura 
Antonioni”, com várias obras de criado-
res contemporâneos que se influenciaram 
na obra do mítico realizador italiano. Serão 
apresentados trabalhos de: Stephen Connoly, 
Matthias Müller & Christoph Girardet, 
Anri Sala, Clemens v. Wedemeyer e Nicolas 
Provost. De 21 de julho a 7 de setembro. A 
entrada é livre.

ONDE DORMIR

1
SANTANA HOTEL 
Monte Santana 
Azurara
4480-188 Vila do Conde
T 252 640460 · F 252 642693
geral@santanahotel.net
www.santanahotel.net

2
ESTALAGEM DO BRAZÃO
Av. Dr. João Canavarro 
4480-688 Vila do Conde
T 252 642016 · F 252 642028
estalagembrazao@netcabotpt
www.estalagemdobrazao.com

ONDE COMER

3
RESTAURANTE S. JOÃO
Avenida Brasil, 582 
T 252 631275 · 914 131 447

4
RAMON 
Av. 5 de Outubro, 178 
T 252 631334 · 309848504

TEATRO MUNICIPAL

SOLAR – GALERIA DE ARTE CINEMÁTICA

5
PRAÇA VELHA 
Largo Antero de Quental, 33 
T 252 612121

6
REPUBLIKA 
Praça da República, 83 
T 252 696373 · 91 1943370

7
ARTE COM SABOR 
Alameda dos Descobrimentos, 55 
T 91 0849466

8
POSTA DO CONDE 
Avenida Júlio Graça, 160 
T 252 696255 · 91 1501820

9
BAR DA PRAÇA 
Alameda dos Descobrimentos 
T 252 633426

10
SUBWAY 
R. do Bombeiro, 17 
T 252 632272

11
O FORNINHO 
Av. Dr. Artur da Cunha Araújo, 123 – r/c 
T 252 644385

12
AUDITÓRIO CAFÉ
Praça da República, 56
T 252 081942 

T
BAR TEATRO MUNICIPAL
Avª. Dr. João Canavarro

FESTAS

13
CAFÉ DO PARQUE
Avenida Júlio Graça
T 91 9697501

14 
CACAU CAFÉ-BAR
Praça da República, 42
T 91 9697501

FLEA MARKET/
Curtas Vila do Conde

15
Mercado Municipal de Vila do Conde
12 de julho, das 15:00 às 19:00

COMO CHEGAR  
A VILA DO CONDE 
De Metro 
Linha B (vermelha),  
Até à estação de Sta. Clara – 
preferencialmente – ou Vila do Conde 
(o serviço expresso não pára em  
Sta. Clara)
De automóvel 
A28 (Porto – Viana do Castelo) 
Saída Vila do Conde
Existem também vários serviços 
de autocarro com paragem em 
Vila do Conde

22º CURTAS VILA DO CONDE 

Direção Artística e Programação
Miguel Dias, Mário Micaelo,  
Nuno Rodrigues 
Direção de Produção 
Hugo Ramos

JORNAL DO FESTIVAL
Redação 
Daniel Ribas, Hugo Ramos, Nuno 
Rodrigues e Sandra Mesquita
Design Gráfico 
Drop, João Faria

ORGANIZAÇÃO
Curtas Metragens CRL 
Praça José Régio, 110
4480-718 Vila do Conde
T 252 646516
F 252 638027
info@curtas.pt
www.curtas.pt

CONTACTOS FESTIVAL
Secretariado do Festival
Teatro Municipal de Vila do Conde
De 5 a 13 julho 2014
Das 10:00 às 22:00
T 252 631200

INFORMAÇÕES  
E BILHETEIRA 
Teatro Municipal de Vila do Conde 
Av. Dr. João Canavarro
4480-668 Vila do Conde
De 5 a 13 julho 2014, das 10:00 às 00:30
T 252 290050

PREÇOS 

Free-Pass
Até 4 de julho
Com 10% desconto, 40,50€
Após 5 de julho, 45,00€
Acesso livre a todas as sessões do 
festival, filmes-concerto, festas, 
Mercado da Curta-Metragem, e oferta 
de catálogo.

Sessões de cinema 3,50€
com 20% desconto para portadores de 
com 20% desconto para portadores de 
Cartão de Estudante/ Cartão Jovem/ 
Clientes BPI/ Sócios ACP/ Sócios Rio 
Ave FC

Filmes-concerto 6,00€ 
Catálogo 5,00€
T-shirt 10,00€

PREÇÁRIO CURTINHAS
Sessões de cinema
Menores de 16 anos, 2,00€
Maiores de 16 anos, 3,50€
Workshops Curtinhas, 5,00€
(ver informações detalhadas 
na página 4)
Sessões para escolas 
por reserva antecipada,
7-11 julho, 10:00
animar@curtas.pt
T 252 646516

www.curtas.pt
facebook.com/curtasviladoconde
twitter.com/curtasvc
youtube.com/curtasviladoconde
instagram.com/curtasviladoconde
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Solar, Galeria  
de Arte Cinemática
21.06 – 07.09.2014

EXPOSIÇÃO

Horário durante o 22º Curtas Vila do Conde

14:00-24:00

Entrada livre

ABERTURA, 21 DE JUNHO, SÁBADO 

Abertura da exposição, 21:00

Ghuna X performance, 22:00

Entrada livre

CINECLUBE VILA DO CONDE  
22 JUNHO, DOMINGO 

Teatro Municipal, 16:00 e 21:45

Blow Up, Michelangelo Antonioni, 110'

A segunda atividade da Solar – Galeria 
de Arte Cinemática programada 
para 2014, “Aventura Antonioni”, 
explora as relações entre o cinema 
e as práticas artísticas contemporâ-
neas. Tendo como referência a obra 
de Michelangelo Antonioni, cineasta 
cuja obra antecipa a rutura com 
convenções estéticas estabelecidas, 
esta exposição coletiva conta com 5 
obras de artistas estrangeiros: duas 
anteriormente exibidas em Vila do 
Conde, “Zabriskie Point (Redacted)”, 
de Stephen Connoly, e “Mirror”, de 
Matthias Müller e Christoph Girardet; 
duas inéditas, “Answer-Me”, de Anri 
Sala, e “Silberhöhe”, de Clemens v. 
Wedemeyer; e, uma outra, “Western 
Chronicles” de Nicolas Provost, enco-
mendada a propósito pela Curtas 
Metragens CRL. Uma segunda enco-
menda dirigida a um artista português, 
resultará na performance musical de 
Ghuna X, alter-ego de Pedro Augusto.

Os autores, selecionados entre figu-
ras de destaque a nível internacio-
nal, alguns dos quais com obras paten-
tes em importantes espaços dedicados 

à Arte Contemporânea, são direta ou 
indiretamente inspirados nos filmes 
de Antonioni. Servindo-se da descons-
trução da linguagem tradicional do 
cinema, o que caracteriza também a 
atitude do cineasta ao longo de grande 
parte da sua carreira, estabelecem 
um diálogo entre as diversas aborda-
gens cinemáticas, transformando o 
espaço da galeria numa reflexão sobre 
questões que emanam da confluên-
cia entre os dois territórios: das Artes 
Plásticas e do Cinema. A influência de 
Antonioni transpõe, ainda, as frontei-
ras do Cinema e das Artes Plásticas, 
alimentando a criatividade em imagi-
nários paralelos, como o da música ou 
o da moda. Destas relações e cruza-
mentos surgem diferentes possibilida-
des que nesta exposição serão apresen-
tadas em projeções contínuas de vídeo, 
no espaço expositivo, e numa perfor-
mance musical, um ‘live act’ apresen-
tado em dois momentos distintos, no 
terraço da Solar.

Seguindo uma lógica de progra-
mação na qual se inscrevem outras 
exposições coletivas anteriormente 
apresentadas na Solar, como “Under 
Hitchcock” (2007) ou “2012 Odisseia 
Kubrick” (2012), trata-se não só de 
homenagear um dos autores que mais 
marcou a História do Cinema, mas 
também de revelar a importância das 
suas obras enquanto referências funda-
mentais no contexto da produção artís-
tica contemporânea. A revisitação 
destas obras, através do ponto de vista 
de novos autores, de diferentes origens, 
meios e linguagens, permite a recupe-
ração de memórias que são simultanea-
mente individuais e coletivas, possibili-
tando a sua permanente renovação.

O programa paralelo integra um 
conjunto de sessões a exibir no Teatro 
Municipal de Vila do Conde de 5 a 13 de 
Julho de 2014, no âmbito do 22º Curtas 
Vila do Conde – Festival Internacional 
de Cinema, incluindo um debate com 
os artistas presentes. 

MIRROR
CHRISTOPH GIRARDET, MATTHIAS 
MÜLLER
Alemanha · 2003 · 8’

ZABRISKIE POINT (REDACTED)
STEPHEN CONNOLLY
Reino Unido/EUA · 2013 · 27’34’’

ANSWER ME 
ANRI SALA
Alemanha · 2008 · 4’51” 

SILBERHÖHE
CLEMENS VON WEDEMEYER
Alemanha · 2003 · 10’

WESTERN CHRONICLES
NICOLAS PROVOST
EUA · 2014

GHUNA X PERFORMANCE
21 de junho (22:00) · 9 de julho (19:00), Solar

O futebol move grandes massas e está 
presente no dia-a-dia do mundo contem-
porâneo. Em 2014, o Campeonato do 
Mundo – a Copa Brasil – tem dominado 
a atenção mediática, elevando o futebol 
ao desporto mais importante dos nossos 
dias. O cinema tem também incorpo-
rado o desporto-rei enquanto fenómeno 
cultural e social, que afeta tanto proble-
mas políticos como conflitos familia-
res. O Curtas Vila do Conde quis entrar 
nesta festa com cinema e futebol, progra-
mando o Fora de Jogo!, incluindo sessões 
de curtas e longas-metragens (com 
cineastas como Jacques Tati, Corneliu 
Porumboiu e Miguel Gomes). Também 
nos filmes-concerto, o Curtas apresenta 
dois espetáculos onde o futebol é assunto 
dominante: Vítor Rua e Chris Cutler inter-
pretam musicalmente imagens produzi-
das por Edgar Pêra; e os Sensible Soccers 
atuam sobre imagens de arquivo colecio-
nadas por Pedro Maia. O programa está 
ainda presente nas sessões de abertura e 
encerramento, com a exibição de jornais 
de atualidades sobre o papel do futebol 
em meados do século XX. Fora de Jogo! é, 

assim, um programa para cinéfilos e fãs 
de futebol, e onde as emoções cinemato-
gráficas e futebolísticas se misturam.

O 22º Curtas Vila do Conde é também 
marcado pela retrospetiva In Focus da 
americana Kelly Reichardt. A cineasta é 
produto de uma longa linhagem de auto-
res independentes, como Gus Van Sant 
(que esteve em Vila do Conde em 1995) 
ou Todd Haynes, e os seus filmes têm 
sido recebidos com grande entusiasmo 
crítico. O Festival irá exibir todas as suas 
longas-metragens, desde o inicial “River 
of Grass” (1994), até ao seu último e acla-
mado filme, “Night Moves” (2013), que 
o Curtas projeta em ante-estreia nacio-
nal (e que é protagonizado pelos atores 
Jesse Eisenberg e Dakota Fanning). Kelly 
Reichardt é autora de um cinema mini-
malista, onde os gestos quotidianos reve-
lam o estado atual da sociedade ameri-
cana (ver detalhes no destacável das 
páginas centrais).

O Curtas Vila do Conde não seria um 
dos grandes festivais de curta-metragem 
sem as suas sessões competitivas. Em 
2014, prometemos mais um conjunto dos 

melhores filmes do último ano, nas dife-
rentes competições: internacional – onde 
é projetado o melhor do cinema contem-
porâneo; nacional – onde o cinema portu-
guês tem o seu principal radar anual; 
experimental, vídeos musicais (este 
ano de regresso), Curtinhas (filmes para 
crianças), e Take One! (filmes de escola). 
Ocupando o palco central das noites do 
Festival, estas sessões prometem uma 
diversidade surpreendente de propostas 
cinematográficas.

Claro que o Festival não seria o mesmo 
sem os seus espetáculos de música ao 
vivo e cinema. Em Stereo, teremos várias 
propostas, como as já citadas do programa 
Fora de Jogo! Adicionam-se a estas, duas 
outras que já se tornaram habituais: a 
exibição de filmes clássicos (num gesto 
cinéfilo de descoberta do cinema mudo) 
com bandas sonoras originais de bandas 
portuguesas. Este ano, Filho da Mãe e 
Jiboia musicarão “In The Land of the 
Headhunters” (1914), de Edward S. Curtis; 
os peixe : avião tratam musicalmente o 
clássico francês, “Ménilmontant” (1924),  
de Dimitri Kirsanoff.

Ainda presentes no Festival, o Take 
One! e o Curtinhas prometem dedicar-se 
ao público do futuro. O Take One! exibirá 
os melhores filmes de escola, mostrando 
a nova geração de cineastas. O Curtinhas 
mantém a sua presença junto dos mais 
novos com sessões de cinema para dife-
rentes idades e ainda oficinas dedi-
cadas a uma aprendizagem lúdica do 
cinema. Também as habituais secções 
de Panorama – Português e Europeu – 
exibirão curtas-metragens de produção 
recente.

Aos 22 anos, o Curtas Vila do Conde é 
um festival que se mantém atento ao que 
se passa no mundo, olhando para o fute-
bol como uma marca cultural da socie-
dade contemporânea. Nada melhor do 
que juntar a arte cinematográfica com a 
arte do futebol: ambas nos permitem um 
sobressalto emocional. Para quem não 
gosta de futebol, o programa do Festival 
é, de novo, diversificado, proporcio-
nando aos seus espectadores fiéis mais 
uma edição de excelência. De 5 a 13 de 
julho, Vila do Conde é a sala de cinema 
do país. 

22º Curtas Vila do Conde: um Festival em jogo!

AVENTURA ANTONIONI

Cineasta italiano, Antonioni é um dos fundadores do cinema moder-
no, sobretudo na sua dimensão mais existencialista, integrando nos 
seus filmes a alienação do ser humano no contexto da revolução 
urbana da sua segunda metade do século XX. Neste contexto, é famo-
sa a sua trilogia “da modernidade e dos seus descontentamentos” 
– “L’Avventura” (1960), “La Notte” (1961), e “L’Eclisse” (1962) – que 
absorvem um certo pessimismo pelo estado do mundo. Também por 
isso, os seus filmes subvertem o cinema narrativo clássico, ao utilizar 
o cinema como dispositivo visual e partidário de um certo minima-
lismo narrativo. Durante a sua carreira, realizou também diversas 
curtas-metragens. Uma seleção desses filmes será exibida no 22º 
Curtas Vila do Conde, assim como “Deserto Vermelho”, filme da sua 
maturidade artística e o seu primeiro projeto a cores, e “Blow Up”. 
Antonioni venceu inúmeros prémios, incluindo as distinções máximas 
em Cannes e Veneza, assim como um prémio honorário da Academia 
de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. O cineasta italia-
no morreu em 30 de julho de 2007, no mesmo dia da morte de Ingmar 
Bergman. Foi um dos grandes realizadores da história do cinema.

Michelangelo Antonioni

MICHELANGELO ANTONIONI E MONICA VITTI

WESTERN CHRONICLES

ANSWER ME

MIRROR

GHUNA X



15:00 Lounge/Sala Dois
Exposição Abertura

JOSEF DABERNIG 
SPORT GROUNDS AND STADIUMS

No âmbito do programa “Fora de 
Jogo!”, o artista austríaco Josef 
Dabernig apresenta em exposição 
fotográfica a sua visão sobre o tema: 
um olhar rigoroso e cinematográfico, 
mas também niilista e até austero, 
incluindo fotografias de estádios de 
futebol, que coleciona pelo mundo fora 
há quase uma década. A apresentar, 
pela primeira vez, em Portugal, chega 
a Vila do Conde para adicionar o está-
dio do Rio Ave FC à sua coleção e que 
estará patente, durante o Curtas Vila 
do Conde, no Teatro Municipal.

15:30 Sala Um
Abertura Curtinhas

MATRAQUILHOS 
Juan José Campanella · Espanha/Argentina · 

2013 · ANI · 106’

Na abertura do Curtinhas – um mini-
-festival para os miúdos – é exibido um 
dos filmes de maior sucesso recente: 
“Matraquilhos”. Amadeu é um adoles-
cente popular com muitas aventuras e 
amigos fora do normal, que joga matra-
quilhos como um campeão. Ele tem 
uma vida fantástica e duas grandes 
paixões: os matraquilhos e a Laurita. 
Mas um dia tudo muda quando 
Amadeu tem de voltar a enfrentar o seu 
mais temível rival, El Macho, desta vez 
num jogo de futebol a sério. 

17:30 Sala Dois
Curtinhas M9
Duração da sessão: 94’

TERRA PRETA
Stepan Koval · Ucrânia · 2013 · ANI · 4’

NÃO ME ABRACES, TENHO MEDO 2: 
TEMPO
Becky Sloan, Joe Pelling · Reino Unido · 2014 · 

ANI · 4’

MORCEGOZ
Aurélien Predal, Maxime Maleo · França · 2013 

· ANI · 7’

MÃOS PEQUENAS
Rohin Raveendran · Índia · 2013 · FIC · 7’

OS NUMÉRICOS
William Joyce, Brandon Oldenburg · EUA · 2013 

· ANI · 11’

EU NÃO DIGO ADEUS, DIGO ATÉ 
LOGO!
Giuliana Monteiro · Brasil · 2014 · FIC · 17’

CARGO CULT 
Bastien Dubois · França · 2013 · ANI · 11’

BHAVINI - SÓ QUERO DANÇAR!
André Hörmann · Alemanha · 2013 · DOC · 15’

O GUARDIÃO DA REPRESA
Robert Kondo, Dice Tsutsumi · EUA · 2013 · ANI 

· 18’

21:30 Sala Um
Sessão de Abertura Oficial
In Focus Kelly Reichardt

CANAL 100 - 46X69 JORNAL
Brasil · 1969 · DOC · 7’

Reportagem sobre o jogo Vasco da 
Gama – Santos (1-2), em que Pelé marca 
o seu  golo 1000.

NIGHT MOVES
Kelly Reichardt · EUA · 2013 · FIC · 107’

Ver destacável nas páginas centrais.

00:00 Sala Um
Stereo Filme-concerto

PEIXE : AVIÃO

MÉNILMONTANT
Dimitri Kirsanoff · França · 1924 · FIC · 42’

A banda de Braga – já com três álbuns 
publicados e nome firme da nova 
música portuguesa – musica um clás-
sico do período do cinema mudo. 
“Ménilmontant” conta a história 
de um casal selvaticamente assas-
sinado. Depois da tragédia, as duas 
filhas órfãs tornam-se mais próximas 
do que nunca. Jovens adultas traba-
lham ambas em Paris e vivem no bairro 
popular de Ménilmontant. A mais nova 
é seduzida por um jovem. Engravida 
e descobre que o seu amante também 
mantém uma relação com a irmã 
mais velha. Ela foge. Desesperada e 
pobre, erra pelas ruas com o seu bebé. 
Observando o vai e vem das prostitutas 
descobre a sua irmã entre elas.

11:00 Sala Dois
Curtinhas M3

Ver programa na pág. 9.

15:00 Sala Dois
Mostra ESMAE

Apresentação de trabalhos audio-
visuais realizados no último ano 
por alunos da ESMAE, Instituto 
Politécnico do Porto.

15:30 Sala Um
Curtinhas M6
Duração da sessão: 58’

DOLBY APRESENTA: SILÊNCIO, UMA 
CURTA
Moonbot Studios · EUA · 2014 · ANI · 3’

FICAR ESTRANHO 
Igor Amin, Vinicius Cabral, João Paulo Figueiredo 

· Brasil · 2013 · ANI · 3’

VENTO
Robert Löbel · Alemanha · 2013 · ANI · 4’

EM FRENTE, MARCHA! 
L. Le Goff, G. Lenoel, G. Rawlingson, P. Barbin, R. 

Khayat · França · 2013 · ANI · 4’

CAPITÃO PEIXE
John Banana · França · 2014 · ANI · 7’

MATILDE
Vito Palmieri · Itália · 2013 · FIC · 10’

TULKOU
Mohamed Fadera, Sami Guellaï · França · 2013 

· ANI · 11’

DOGONAUTAS: LINHA INIMIGA
Justin Rasch, Shel Rasch · EUA · 2013 · ANI · 16’

17:00 Sala Um
Sessão Especial

RUY BELO, ERA UMA VEZ
Fernando Centeio, Nuno Costa Santos · Portugal 

· 2014 · DOC · 60’

Filme documentário sobre a obra e 
vida do poeta Ruy Belo. Depoimentos, 
conversas, leituras e locais, que muito 
contribuíram e inspiraram a sua vasta 
obra. De S. João da Ribeira, onde nasceu, 
até Paris para ouvir Chico Buarque de 

Hollanda ler dois poemas seus, passando 
por Madrid onde foi leitor de portu-
guês, o filme retrata a sua obra e vida, 
através das pessoas que com ele convi-
veram e viveram amizades, sonhos e 
ilusões. Também quem o lê, interpreta e 
estuda nos ajuda a compreender e a ir ao 
encontro de um dos maiores poetas da 
segunda metade do século XX. 

17:00 Sala Dois
Mostra Universidade Católica 

Apresentação de trabalhos audio-
visuais realizados no último ano 
por alunos da Escola das Artes, 
Universidade Católica Portuguesa. 

18:30 Sala Dois
Competição Internacional 5

Ver programa na pág. 7.

21:00 Sala Um
Aventura Antonioni 

DESERTO VERMELHO
Michelangelo Antonioni · Itália/França · 1964 · 

FIC · 116’

Obra-prima da maturidade de 
Antonioni – e o seu primeiro filme a 
cores – “Deserto Vermelho” conta a 
história de Giuliana (Monica Vitti), 
uma jovem mulher que sofre uma crise 
mental e emocional, embarcando num 
caso amoroso. Vitti – amante e musa 
de Antonioni e a estrela dos seus filmes 
anteriores “L’avventura”, “L’eclisse” 
e “La notte” – tem uma performance 
deslumbrante. Um filme que também é 
um clássico do cinema.

21:45 Sala Dois
Competição Internacional 3

Ver programa na pág. 6.

Sábado 5 Domingo 6
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Fora de Jogo!
Em ano de mundial de futebol, o Curtas Vila do Conde 
não podia ficar fora de jogo! Este programa especial cele-
bra o desporto-rei e a sua presença simbólica na história 
do cinema. O programa é composto por duas sessões de 
curtas-metragens (onde serão exibidos vários filmes em 
que o futebol é determinante como reflexo da sociedade 
onde está integrado, quer seja pelos mínimos confli-
tos familiares ou pelas grandes questões políticas); uma 
sessão com “Second Game”, a nova longa-metragem do 
cineasta romeno Corneliu Porumboiu (cineasta em foco 
na 19ª edição); filmes-concerto dos Sensible Soccers 
e Edgar Pêra + Vítor Rua e Chris Cutler (ver Stereo); a 
conferência “Zidane vs Bastia: um jogo de opostos”; e a 
exibição de excertos de jornais de atualidades portugue-
ses e brasileiros em que o futebol é o destaque principal. 
Ainda neste programa, será apresentada uma exposição 
do artista austríaco Josef Dabernig, com um conjunto 
de fotografias de estádios de futebol, colecionados pelo 
mundo fora há quase uma década. Com Fora de Jogo!, 
o Curtas Vila do Conde associa a arte do futebol com o 
cinema contemporâneo.

Curtinhas
OFICINA CIÊNCIA DA IMAGEM
PARA CRIANÇAS
Teatro Municipal de Vila do Conde, Piso 3
12 de julho 
10h30-12h30 / 3-6 anos
14h00-16h00 / 7-12 anos
Preço: 5 euros/criança
Formadores: Mundo Científico
Luzes, filtros, lentes e espelhos vão ser os 
protagonistas de uma fantástica aventura 
pelos princípios da ótica associada ao cine-
ma. Serão as imagens realmente animadas 
ou o produto de um cérebro iludido com 
tanta confusão? Vamos convidar a Ciência 
para ajudar na solução!   

O cinema e o audiovisual dominam o dia-a-
-dia das crianças. A educação para o cinema é, 
assim, fundamental para uma perceção correta 
do mundo e da manipulação das imagens. Para 
isso, surgiu o Curtinhas, a secção do festival onde 
as crianças e os adolescentes são o público mais 
exigente. A programação deste mini-festival é 
composta por uma secção competitiva - para 
maiores de 3, 6 e 9 anos, onde serão as próprias 
crianças a decidir os vencedores. Entre diver-
sos filmes divertidos, serão certamente sessões 
muito animadas. Para além da competição, o 
Curtinhas oferece o Espaço Infantil Brincar ao 
Cinema, onde os pais poderão deixar as crian-
ças em tarefas educativas relacionadas com o 
cinema de animação, enquanto assistem a outras 
sessões do festival. Também serão disponibi-
lizadas oficinas específicas para a diversão dos 
miúdos. No dia de abertura do festival, a celebra-
ção será feita com “Matraquilhos”,  um divertido 
filme de animação.

ESPAÇO INFANTIL BRINCAR AO CINEMA
PARA CRIANÇAS DOS 4 AOS 12 ANOS
Teatro Municipal de Vila do Conde, Piso 3
5 a 13 de julho, 14:30-23:30
Neste espaço infantil terão lugar diversas 
atividades para crianças dos 4 aos 12 anos, 
permitindo aos espectadores do festival assis-
tir às sessões, sabendo que em simultâneo os 
seus filhos usufruem de um lugar de diversão e 
aprendizagem, sob a orientação de uma equi-
pa de formadores. Este espaço terá, num horá-
rio coincidente com o das sessões de cinema, 
uma programação permanente constituída 
por ateliers de curta duração, visionamento 
de filmes e realização de outras atividades em 
torno da imagem em movimento.

SPORT GROUNDS AND STADIUMS MORCEGOZ

MÉNILMONTANT

PEIXE : AVIÃO

MATRAQUILHOS

CAPITÃO PEIXE

RUY BELO, ERA UMA VEZ



23:00 Sala Um
Panorama Nacional 1
Duração da sessão: 83’

TRÊS SEMANAS EM DEZEMBRO
Laura Gonçalves · Portugal · 2013 · DOC/ANI · 6’

História pessoal que enaltece os 
laços familiares, utilizando o sketch-
book e a família como referência, este 
filme segue um formato diarístico, 
mostrando diversas situações e even-
tos que fazem parte da cultura e rotina 
em Belmonte, durante a época do 
Natal.

PANORAMA
Francisco Ferreira · Portugal · 2013 · FIC · 21’

No Porto, hoje, Lois está só, fragilizada, 
a habitar um mundo onde a arquite-
tura, tragicamente, parece não conse-
guir evitar o desapego; mas a súbita 
possibilidade de um reencontro parece 
querer interromper a inevitabilidade 
desse processo...

A CAÇA REVOLUÇÕES
Margarida Rego · Portugal/Reino Unido · 2013 · 

ANI/EXP · 11’

Tudo começou com uma fotogra-
fia tirada em 1974, pouco depois da 
Revolução Portuguesa sair às ruas. “A 
Caça Revoluções” tentar entrar nessa 

fotografia à procura de um país, como 
quem quer entrar dentro de um tempo 
em que não viveu e perceber o que 
significa fazer parte de uma revolução 
ou o que significa lutar por um país. 

BICICLETA
Luís Vieira Campos · Portugal · 2014 · FIC · 45’

O bairro do Aleixo, no Porto, é um 
lugar de mitos onde a sociedade tende 
a radicar problemas de sete cabeças. 
No entanto, para tantos que lá vivem, 
o bairro ergue-se como um lar, o lar de 
sempre, posto ali ao pé do rio, as vistas 
largas e generosas, sem maior sobres-
salto. Um argumento original de Valter 
Hogo Mãe.

23:30 Sala Dois
Take One!

19º VIDEORUN RESTART

Sessão em que serão mostrados todos 
os filmes desenvolvidos durante 
mais uma maratona de vídeo em 48h. 
Depois de dois dias de árduo trabalho, 
finalmente a recompensa final: ver os 
filmes numa sala escura de cinema.

15:00 Sala Dois
Panorama Europeu – Polónia
Duração da sessão: 66’

THE GOVERNANCE OF LOVE
Adela Kaczmarek · Polónia · 2013 · ANI/DOC · 13’

KILLING AUNTIE
Mateusz Głowacki · Polónia · 2013 · FIC · 30’

ZIEGENORT 
Tomasz Popakul · Polónia · 2013 · ANI · 19’

BATHS
Tomek Ducki · Polónia · 2013 · ANI · 4’

17:00 Sala Dois
Fora de Jogo 

THE SECOND GAME
Corneliu Porumboiu · Roménia · 2013 · DOC · 97’

O cineasta romeno Corneliu 
Porumboiu é um autor do Curtas: 
em 2011 foi um cineasta In Focus no 
Festival. O seu cinema é revelador das 
contradições históricas da Roménia 
e faz parte do entusiasmante novo 
cinema romeno. Em “The Second 
Game”, Porumboiu faz uma proposta 
radical: rever um jogo entre o Dínamo e 
o Steaua (ambos clubes de Bucareste), 
realizado a 3 de dezembro de 1988, 
revelando – através de uma conversa 
em off com o seu pai, árbitro de futebol  
e daquele jogo em particular – as nuan-
ces da história e da ditadura de Nicolae 
Ceaușescu. O filme esteve presente no 
Festival de Berlim e está integrado no 
programa especial Fora de Jogo!

18:30 Sala Dois
Take One! Competição 1
Duração da sessão: 73’

PARA LÁ DO BALCÃO
Artur François Caiano · Portugal · 2013 · DOC · 5’

VIOLINISTA
Bruno Crista, Madalena Leitão, André Brites · 

Portugal · 2013 · ANI · 8’

LÍNGUAS DE GATO
Ana Cortez Frade · Portugal · 2014 · FIC · 12’

TUDO VAI SEM SE DIZER 
Rui Esperança · Portugal · 2013 · DOC/EXP · 20’

MANIFESTO DOS DANADOS
João Niza Ribeiro · Portugal · 2013 · FIC · 17’

O HOMEM QUE REMAVA O BARCO 
Bruno Rosa · Portugal · 2013 · FIC · 11’

20:00 Sala Dois
Competição Internacional 6

Ver programa na pág. 8.

21:00 Sala Um
In Focus Kelly Reichardt

OLD JOY
Kelly Reichardt · EUA · 2006 · FIC · 76’

Ver destacável nas páginas centrais. 

21:45 Sala Dois
Panorama Nacional 2
Duração da sessão:  72’

AS ROSAS BRANCAS 
Diogo Costa Amarante · Portugal/EUA · 2014 · 

FIC · 20’

Um conto sobre a memória, o luto e 
a alteração dos papéis na família. Na 
sequência da morte da mãe, os irmãos 
e o pai juntam-se em torno de uma 
campa na neve e tentam superar o 
vazio que a mãe deixou.

BOA NOITE CINDERELA 
Carlos Conceição · Portugal · 2014 · FIC · 30’

À meia noite Cinderela escapa, 
deixando para trás um sapato de cris-
tal. Nos dias que se seguem, o príncipe 
não consegue abandonar a ideia de 
completar o par.

CORO DOS AMANTES
Tiago Guedes · Portugal · 2014 · FIC · 22’

Filme composto por três «canções» 
que, a duas vozes, contam o mesmo 
acontecimento asfixiante sob duas 
perspetivas diferentes.

22:30 Sala Um
Competição Internacional 1
Duração da sessão: 86’

THE DAM KEEPER
Robert Kondo, Dice Tsutsumi · EUA · 2013 · ANI · 18’

Num futuro desolado, a sobrevivên-
cia de uma pequena cidade apenas se 
deve a uma grande barragem com um 
moinho de vento que funciona como 
uma ventoinha para afastar as nuvens 
venenosas. Apesar do bullying dos seus 
colegas de turma e de um público indi-
ferente, o operador da barragem, o 
Porco, trabalha sem parar para manter 
as velas a girar e assim proteger a cidade. 
Quando um novo aluno, Fox, se junta à 
turma do Porco, tudo começa a mudar.

PERSON TO PERSON
Dustin Guy Defa · EUA · 2014 · FIC · 18’

Ao acordar na manhã seguinte a ter 
dado uma festa, um homem descobre 
uma estranha desmaiada no chão da 
sua casa. Passa o resto do dia a tentar 
convencê-la a ir-se embora.

CAMBODIA 2099
Davy Chou · França/Camboja · 2014 · FIC · 21’

Phnom Penh, Camboja. Em Diamond 
Island, representação máxima da 
modernidade do país, dois amigos 
contam um ao outro os sonhos que 
tiveram na noite anterior.

RADIO ATACAMA
Víctor Cerdán · Espanha · 2014 · DOC · 15’

Em 1966, o governo chileno ordenou à 
população de Pedro de Valdivia, uma 
pequena cidade no meio do deserto 
Atacama, que dali saísse devido à 
poluição de uma central de salitre ali 
perto. Benito Paftern decidiu ficar 
na cidade, sozinho, durante 13 anos, 
tendo como única companhia um 
rádio portátil. A solidão extrema evoca 
sentimentos sobre os mais velhos que 
imaginam mundos invisíveis para 
escapar à realidade.

THE CAST: PROCESSION
Clemens Von Wedemeyer · Itália/Alemanha · 

2013 · FIC/EXP · 15’

O filme recorda um incidente que teve 
lugar em 1958 na Cinecittà (Roma) 
durante as rodagens de “Ben Hur”, 
quando milhares de figurantes tenta-
ram forçar os portões e entrar nos estú-
dios a pedir trabalho.

23:30 Sala Dois
Competição Internacional 7

Ver programa na pág. 8.
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L'ARBITRO

SHORT FILM ABOUT LIFE

PANYEE FC

Take One!
O futuro do cinema português está 
espelhado na nova geração que tem 
saído das escolas de cinema e audiovi-
sual do país. É a partir dessa matéria-
-prima que o Take One! se estrutura, 
proporcionado uma secção compe-
titiva, workshops, sessões de escolas 
e o VideoRun Restart. A competição 
é, talvez, o momento alto, quando as 
melhores produções do ano são exibi-
das para o público do Festival. Como 
os anos anteriores provaram, saem 
daqui os novos cineastas do cinema 
português. Este ano, o Take One! apre-
senta também um debate com Kelly 
Reichardt (cineasta In Focus desta 
edição) e um debate sobre a exposição 
“Aventura Antonioni”, onde se discu-
tirá o legado do realizador italiano e a 
sua repercussão na arte cinemática.

MARATONA DE VÍDEO 48H
4-6 julho – Vila do Conde 
O VideoRun Restart regressa a Vila do Conde para mais uma 
maratona de vídeo 48 horas. Das 18h30 de 4 julho às 18h30 de 
6 de julho, várias equipas têm que produzir um filme, desde a 
captação até à edição final. O trabalho terá a duração máxima de 
3 minutos, em qualquer género – ficção, documentário, experi-
mental ou outro – e o tema será proposto no início da maratona. 
Todos os filmes serão, no final, apresentados numa sessão do 
festival (Dom, 6, 23h30).

Prémio Melhor Filme
Prémio IPDJ: 300€ patrocinado pelo IPDJ
Prémio Canon/Colorfoto: Voucher de 500€ em equipamento 
Canon na Colorfoto 
Prémios Restart: Oferta de formação no valor de 500 euros na 
Restart - Escola de Criatividade e Novas Tecnologias + Prémio 
composto por meios e espaços técnicos para gravação e pós-
-produção de uma curta-metragem: 4 dias de captação com 
câmara DvCam/MiniDV e equipamento de som e iluminação 
(possibilidade de uso de estúdio vídeo) e 6 dias de pós-
-produção vídeo e áudio. Prémios para o 2º e 3º lugar. 

19º VIDEORUN RESTARTPANORAMA NACIONAL

Para além da competição nacional, todos os 
anos o Curtas Vila do Conde mostra uma seleção 
de curtas-metragens portuguesas que já passa-
ram por outros festivais nacionais. É uma opor-
tunidade para ver alguns filmes singulares que 
complementam a competição, mostrando o 
melhor que se produziu no último ano. Neste 
ano, serão exibidos filmes de Carlos Conceição 
e Margarida Rego (ambos estreados no Festival 
de Cannes), Diogo Costa Amarante (filme em 
competição no Festival de Berlim), Tiago Guedes, 
Francisco Ferreira, Laura Gonçalves e Luís 
Campos. 

PANORAMA

DESERTO VERMELHO

A CAÇA REVOLUÇÕES

THE SECOND GAME

BOA NOITE CINDERELA



11:00 Sala Dois
Panorama Europeu – Roménia
Duração da sessão: 80’

TANGO CON ANITA
Fekete Szabolcs · Roménia · 2013 · ANI · 3’

ONE YEAR AFTER
Cristian Pascariu · Roménia · 2013 · FIC · 10’

THE WALK
Mihaela Popescu · Roménia · 2013 · FIC · 15’

THE TREE
Mihai Sofronea · Roménia · 2013 · FIC · 13’

THE WAY OF THE DANUBE
Sabin Dorohoi · Roménia · 2013 · FIC · 13’

BECOMING
Andrei Sopon · Roménia · 2013 · ANI · 6’

THE FLAVORS COLLECTION
Igor Cobileanski · Roménia/Moldávia · 2013 · 

FIC · 15’

THE END
Marius Rosu · Roménia · 2013 · FIC · 6’

15:00 Sala Dois
Fora de Jogo / Conferência

ZIDANE X BASTIA:  
UM JOGO DE OPOSTOS
Nesta conferência – apresentada pelos 
investigadores Eduardo Brito e João 
Rosmaninho – será discutida a rela-
ção entre cinema e futebol, a partir 
das ressonâncias entre dois “grandes” 
filmes sobre futebol: “Zidane: a 21th 
Century Portrait” (2006), de Douglas 
Gordon e Philipe Parreno, e “Forza 
Bastia” (1978-2002), de Jacques Tati 
e Sophie Tatischeff. Apesar dos seus 
aparentes opostos, os dois filmes pare-
cem conter mais semelhanças do que 
distâncias na forma de representar o 
futebol no cinema.

16:45 Sala Dois
In Focus Kelly Reichardt

O ATALHO
Kelly Reichardt · EUA · 2010 · FIC · 104’

Ver destacável nas páginas centrais.

18:30 Sala Dois
Take One! Competição 2
Duração da sessão: 70’

FUCHSIA
Inês Chelo · Portugal · 2013 · EXP · 6’

ALDA
Filipe Costa Luz, Paulo Viveiros · Portugal · 2013 

· ANI · 11’

RIO TURVO
Tiago Brito · Portugal · 2013 · FIC · 17’

LAZARETO
Diogo Allen  · Portugal · 2013 · DOC · 15’

VULTO
Diogo Baldaia · Portugal · 2014 · FIC · 21’

20:00 Sala Dois
Competição Internacional 4

Ver programa na pág. 7.

21:00 Sala Um
Competição Nacional 1
Duração da sessão: 72’

FIRST LIGHT
Mariana Gaivão · Portugal/Canadá · 2014 · DOC/

FIC · 6’

O vento do Sul agitava a madrugada. 
Levantei-me antes deles para os filmar.

HOSPEDARIA
Pedro Neves · Portugal · 2014 · DOC · 22’

Uma antiga hospedaria, situada no 
centro do Porto, serviu, durante muitos 
anos, a albergue de gente com poucas 
posses, a prostitutas e gente de passa-
gem que fez daquele local residência 
mais ou menos prolongada. No final 
de 2013, a inquilina, que subalugava os 
quartos, entregou a chave ao proprie-
tário. Nos 14 quatros que compõem o 
edifício, foi deixado para trás quase 
tudo, desde camas por fazer a todo o 
tipo de objetos.

ZEROVILLE
Sérgio Pedro Ribeiro · Portugal · 2013 · FIC · 23’

Um romance adolescente, entre um 
rapaz de um planeta desolado e uma 
rapariga do planeta Terra que vive 
sentada em frente de um televisor.

LE BOUDIN
Salomé Lamas · Portugal/Alemanha · 2014 · 

DOC/EXP · 20’

«Nenhuma das pessoas, a quem 
pergunto por mim me viu». “Le 
Boudin” documenta o encontro do 
jovem Elias Geißler com o teste-
munho de Nuno Fialho que, aos 16 
anos, se viu recrutado pela Legião 

Estrangeira Francesa. «Não me alistei. 
Alistaram-me.»

21:45 Sala Dois
Aventura Antonioni Curtas 1
Duração da sessão: 77’

GENTE DEL PO
Michelangelo Antonioni · Itália · 1943 · DOC · 9’

N.U. (NETTEZZA URBANA)
Michelangelo Antonioni · Itália · 1948 · DOC · 8’

SUPERSTIZIONE
Michelangelo Antonioni · Itália · 1948 · DOC · 9’

L’AMOROSA MENZOGNA 
Michelangelo Antonioni · Itália · 1949 · DOC · 10’

LA VILLA DEI MOSTRI
Michelangelo Antonioni · Itália · 1950 · DOC · 10’

SETTE CANNE E UN VESTITO
Michelangelo Antonioni · Itália · 1949 · DOC · 10’

LA FUNIVIA DEL FALORIA: 
VERTIGINE 
Michelangelo Antonioni · Itália · 1950 · DOC · 4’

LO SGUARDO DI MICHELANGELO
Michelangelo Antonioni · Itália · 2004 · DOC · 17’

22:30 Sala Um
Competição Internacional 2
Duração da sessão: 62’

THE OBVIOUS CHILD
Stephen Irwin · Reino Unido · 2013 · ANI · 12’

A relação complicada entre um coelho 
e a sua dona, uma menina perturbada. 
O coelho adora a menina como a um 
Deus mas fica confuso com as suas 
ações. A menina está a tentar mandar 
os seus pais, mortos, para o Céu. É 
uma criança violenta, desorientada, 
com ideias estranhas sobre a religião e 
como melhor agradar a Deus. 

IT CAN PASS THROUGH THE WALL
Radu Jude · Roménia · 2014 · FIC · 17’

Tenho medo, Avô!... Estás a ouvir? [...] 
As pessoas na casa estão a chorar, disse 
ele. Eles sentem falta da pessoa que 
morreu, por isso estão a chorar.

THE IMMACULATE RECEPTION
Charlotte Glynn · EUA · 2014 · FIC · 16’

Estamos em 1972 na cidade siderúrgica 
de Pittsburgh, PA. Joey, de 16 anos, o 
rapaz do meio de três irmãos, tímido 
e ainda muito criança, quer crescer e 
ser como o pai e o irmão, trabalhadores 
siderúrgicos fortes e carismáticos. Joey 
tem oportunidade de mostrar quanto 
vale quando a rapariga por quem tem 
um fraquinho acaba em sua casa para 
ver o infame jogo de desempate entre 
os Steelers e os Raiders.

THE CLAUSTRUM
Jay Rosenblatt · EUA · 2014 · DOC/EXP · 16’

Baseado em estudos de caso psicana-
líticos verídicos, o filme centra-se em 
três mulheres que se encontram em 
zonas psicológicas fechadas que são 
tanto um refúgio como uma prisão.

23:30 Sala Dois
Competição Internacional 9

Ver programa na pág. 10.

00:00 Sala Um
Stereo Filme-Concerto

VÍTOR RUA + CHRIS CUTLER

NOSTRA FIDES (LIVE KICK REMIX) 
Edgar Pêra · Portugal · 2014 · 50’

Neste filme-concerto, Vítor Rua e Chris 
Cutler irão interpretar musicalmente 
“Nostra Fides”, um filme bi-tridimen-
sional, composto por uma compila-
ção de arquivos variegados de Edgar 
Pêra sobre as emoções dos adeptos de 
futebol. Retrata-se o calor dos fãs, a 
fé inalienável na vitória, as amargu-
ras das derrotas, o tédio dos empates, o 
ódio dos adversários. Cine-Psicologia 
de massas. National Geographic dos 
Humanóides.  Alternando o 2D e o 
3D, “Nostra Fides” exige uma ginás-
tica especial do espectador. Este é mais 
um espetáculo integrado no programa 
especial Fora de Jogo!

11:00 Sala Dois
Panorama Europeu – Finlândia
Duração da sessão: 60’

QUEEN OF SPLINTERS
Anna-Sofia Nylund · Finlândia · 2012 · DOC · 15’

CHANSON DU SOLEIL / WHERE IS 
FRANK?
Sakari Lerkkanen · Finlândia · 2012 · FIC · 17’

MY BABY DON’T LOVE ME
Heta Jäälinoja · Finlândia · 2012 ·ANI · 4’

KYRKOGÅRDSÖ
Joakim Chardonnens · Finlândia · 2012 · DOC · 24’

15:00 Sala Dois
Campus Festivais

ENCONTRO COM PROGRAMADORES
Quais são as estratégias de programa-
ção dos festivais de cinema? Porque 
escolhem uns filmes e não outros? 
Quais são as principais tendências 
atuais? Estas perguntas serão deba-
tidas por responsáveis de alguns dos 
principais festivais de cinema: Anna 
Henckel-Donnersmarck (Berlinale), 
Peter Van Hoof (Roterdão),  Fabien 
Gaffez (Cannes, Semana da Crítica).

16:15 Lounge Curtas
Encontro com Realizadores CN1

Com Mariana Gaivão, Pedro  
Neves, Sérgio Pedro Ribeiro e Salomé 
Lamas.

17:00 Sala Um
Competição Internacional 3
Duração da sessão: 75’

LE JOUR NOUS ÉCOUTE
Félix Dufour-Laperrière · Canadá · 2013 · ANI · 8’

Este filme de animação é, acima de 
tudo, uma história de amor contada 
com emoção e subtileza. Um homem 
ama uma mulher; ambos são apaixo-
nados por literatura. Descobrimos o 
murmúrio das suas vidas, a harmonia 
dos seus sentimentos – e percebemos 
como a sua afeição a romances e poesia 
marca a sua existência para além da 
morte.

AFRONAUTS
Frances Bodomo · EUA · 2014 · FIC · 13’

A 16 de julho de 1969, a América 
prepara-se para lançar o Apollo 11. 
A milhares de milhas de distân-
cia, a Academia Espacial da Zâmbia 
espera bater a América na chegada 
à lua. Inspirado em acontecimentos 
verídicos.  

Terça 8 Quarta 9
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No Curtas Vila do Conde, o palco do cinema não prescinde do esplen-
dor da música. Em Stereo, as imagens e os sons são trazidos ao espetá-
culo através dos filmes-concerto, lugar de celebração do cinema e da 
música, onde os filmes são acompanhados de sons ao vivo, protagoni-
zados por bandas portuguesas emergentes. Em 2014, os filmes-concerto 
estão dominados pelo tema principal do festival: o Futebol. Vítor Rua 
e Chris Cutler (baterista americano com uma longa carreira e deze-
nas de colaborações) irão interpretar musicalmente “Nostra Fides”, um 
filme bi-tridimensional, composto por uma compilação de arquivos 
variegados de Edgar Pêra sobre as emoções dos adeptos de futebol; e os 
Sensible Soccers irão fazer música para imagens de arquivo produzidas 
por Pedro Maia. Para além do futebol, os clássicos mudos serão também 
trazidos ao Teatro Municipal, numa recriação contemporânea dos espe-
táculos primitivos: os peixe : avião reinterpretam “Ménilmontant”, 
um filme da vanguarda francesa da década de 20, realizado pelo russo 
Dimitri Kirsanoff; e Filho da Mãe, acompanhado por Jibóia, tocarão ao 
vivo para o documentário etnográfico ficcionalizado, “In the Land of 
the Head Hunters”, de  Edward S. Curtis, o primeiro filme inteiramente 
protagonizado por indígenas (a tribo Kwakwaka’wakw).

Stereo CAMPUS

O Campus é um programa de formação avançada que chega agora à sua segunda 
edição, depois de se autonomizar do projeto Estaleiro. Nessa primeira versão, 
o programa produziu diversos documentários como os de Gonçalo Tocha, João 
Pedro Rodrigues & João Rui Guerra da Mata e João Canijo. O novo Campus inicia 
as suas atividades no 22º Curtas Vila do Conde, com a apresentação dos próximos 
filmes a produzir (de Sandro Aguilar, Manuel Mozos e Lois Patiño), assim como 
dois debates: sobre Festivais (com a presença de destacados programadores, que 
explicarão as suas estratégias de seleção) e sobre Agências (com a presença de 
gestores de várias agências mundiais).
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NIGHT MOVES
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In Focus Kelly Reichardt



Porque começou a fazer filmes? Sei 
que cresceu com a fotografia (o seu 
pai era detective criminal e usava a 
fotografia como auxiliar).
Gostava muito de fotografia quando 
era mais nova. No sexto ano, oferece-
ram-me a minha primeira máquina. 
Mas não tive grande contacto com a 
arte. Venho de uma família ligada ao 
cumprimento da lei. Por isso, inter-
rogo-me frequentemente sobre o 
que teria acontecido se tivesse visto 
boa fotografia quando era mais nova. 
Inscrevi-me, entretanto, na The 
Museum School of Fine Arts, em 
Boston, e matriculei-me numa disci-
plina ao acaso – não sabia do que 
tratava -, que abordava Fassbinder. 
E é óbvio que esses filmes puseram a 
minha cabeça a andar à roda. A partir 
daí, comecei a devorar filmes. Vivia em 
Boston, onde tinha aulas sobre Satyajit 
Ray e Fassbinder, e à noite saltava para 
a minha bicicleta e pedalava até um 
sítio chamado Brattle Theatre para ir 
ver filmes do Hitchcock, por exem-
plo. Cresci num sítio que era despro-
vido de cultura. Assim que lhe tomei o 
gosto, passei as duas décadas seguin-
tes da minha vida a consumir filmes 
intensamente. 

“River of Grass” parece ser uma 
subversão do road movie e todas as 
personagens são sempre falhados 

e indiferentes à vida. Parecem não 
importar-se com nada. Para um 
primeiro filme, parece que tentou, 
a um tempo, criticar o cinema de 
massas e o sonho americano. 
Tudo o que disse é verdade, mas se 
calhar, provavelmente mais que tudo 
o resto, também receei ser sentimen-
tal e isso é o medo de um novato. Até 
certo ponto, é o que ali se passa. Eram 
tempos empolgantes e decidi escre-
ver um argumento na região onde 
cresci, usando o road movie. E julgo 
que, nessa altura, ainda estava muito 
entusiasmada com o cinema e, em 
particular, com a Nova Hollywood 
que explodiu nos anos 70 nos EUA. Ao 
recordar-me desse filme, diria que as 
minhas referências eram muito óbvias 
e que ainda não tinha encontrado a 
minha própria voz.

Passou-se muito tempo entre “River 
of Grass” e “Old Joy”. O que aconte-
ceu durante esses anos e que impor-
tância atribui à experiência com as 
curtas-metragens?
“River of Grass” estreou e eu tinha um 
argumento que pensei filmar sobre 
uns detetives de Miami, ironicamente 
detetives criminais. Estava sempre 
a desistir de tudo para poder fazer 
este filme – vendi os meus discos, 
larguei o meu apartamento e andei a 
saltar de sofá em sofá. Metera isto na 

cabeça: se me sacrificar o suficiente, 
de certeza que o filme acabará por se 
fazer. Acabei a viver cinco anos em 
Nova Iorque, com um saco-cama a 
fazer as vezes de um apartamento. A 
vida tornou-se uma questão de sobre-
vivência. Continuava a ir ao cinema, 
mas não tinha base nenhuma: todas 
as noites, tentava perceber onde é que 
iria ficar a dormir. Fui uns tempos para 
Los Angeles, porque a Jodie Foster ia 
produzir um filme meu, mas não tinha 
o que era necessário para me aguentar 
naquele mundo. À época, era-se rotu-
lada como mulher realizadora, e isso 
parecia ser um grande óbice. Nessa 
altura, fiz algumas curtas-metra-
gens. Realizei um filme de 15 minutos 
em Super 8 chamado “Ode”. Quando 
peguei na minha câmara Super 8 
sem precisar de juntar uma data de 
dinheiro, percebi que podia arran-
jar uma forma de fazer filmes peque-
nos e não ficar à mercê de pessoas que 
não conhecia. Na altura, fartei-me de 
falar com o Todd Haynes e ele sugeriu 
que me candidatasse a um emprego de 
professora. Fui contratada para uma 
escola de artes visuais e fiz “Ode”. Foi 
o melhor que podia ter feito. Por fim, 
arranjei um apartamento. 

Assim que a minha vida estabi-
lizou, decidi ir para oeste. Ia para o 
Kansas reconstituir o percurso de “In 
Cold Blood” [Truman Capote, 1966] e, 

A realizadora Kelly Reichardt 
é um dos novíssimos nomes 
do cinema americano 
independente. Vinda da 
tradição de rebeldia e de 
produção de baixo-custo, 
Reichardt entronca numa 
linhagem que parte da Nova 
Hollywood dos anos 70 e que 
tem os seus ícones máximos, 
no cinema contemporâneo, 
em Gus Van Sant e Todd 
Haynes. Com uma curta 
mas já relevante carreira, 
a cineasta perscruta as 
histórias dos marginalizados 
e esquecidos pelo sistema, 

sobretudo na geografia 
simbólica do Oregon, um 
dos estados mais a oeste 
da América e também um 
dos menos conhecidos. 
Essa América profunda 
é uma zona de cidades 
pequenas, de economia frágil 
e onde melhor se encontra 
a ideologia liberal do 
capitalismo.
· · · · · · ·
As suas cinco longas-
metragens foram sendo, 
sucessivamente, muito bem 
recebidas. Ainda assim, desde 
o inicial “River of Grass” 

(1994), até “Old Joy” (2006) 
passou mais de uma década, 
tempo em que a cineasta 
realizou algumas curtas-
metragens e iniciou a sua 
carreira de professora de 
cinema. A partir de “Old Joy”, 
que foi, surpreendentemente, 
um sucesso crítico, os seus 
filmes são colaborações 
com Jon Raymond, escritor 
radicado no Oregon e cujas 
parcerias criativas têm 
colocado Reichardt no centro 
de um cinema minimalista, 
onde os processos diários 
das personagens servem 

como sintomas do estado 
atual da sociedade. Raymond 
é o autor dos dois contos 
que foram adaptados para 
“Old Joy” e “Wendy & Lucy” 
(2008). Este último filme é um 
protótipo da história de uma 
personagem (protagonizada 
por Michelle Williams) que 
luta contra o sistema e a 
sua propensão para afastar 
aqueles que estão à margem.
· · · · · · ·
“O Atalho” (2010) e “Night 
Moves” (2013) são os seus 
dois últimos filmes (cujo 
argumento foi também 

coescrito por Raymond) e 
valeram-lhe a confirmação 
do seu lugar de destaque 
no cinema contemporâneo. 
Ambos são variações 
subversivas de géneros 
marcados - o western e o 
thriller, respetivamente - e 
mantêm, como protagonistas, 
personagens em busca de 
uma sobrevivência (literal 
ou existencial). São também 
filmes onde a cineasta 
conta com os melhores 
atores americanos da sua 
geração, como Michelle 
Williams, Paul Dano, Dakota 

durante essa viagem, pus-me a ler “The 
Half Life”, o livro do Jon Raymond. 
Cheguei ao Kansas, distraí-me muito 
durante a viagem e embrenhei-me 
no livro. Acabei por lhe escrever e 
perguntei-lhe se tinha algum conto. 
Começámos então a planear fazer “Old 
Joy”. Julguei que ia ser um filme artís-
tico como o que tinha feito em Super 
8, mas tinha dinheiro suficiente para 
rodá-lo em 16mm. Não sabia se iria 
ser uma curta ou uma longa, e achava 
até que ninguém iria ver o filme. Eu ia 
era dar aulas e fazer projetos artísticos 
que, provavelmente, poucas pessoas 
veriam. Só queria ser livre e não fazer 
parte da máquina. Mas, surpreenden-
temente, “Old Joy” acabou por ser 
visto. Abriu a porta que permitiu que 
“Wendy & Lucy” se fizesse.

O seu trabalho é baseado em contos 
de Jon Raymond ou em argumentos 
escritos em parceria com ele. O que é 
lhe agrada nas suas histórias? Pode 
também falar-nos da experiência de 
escrever a meias com ele?
Quando “Old Joy” estava em exibi-
ção, o Jon falou-me de uma ideia que 
tinha e que  acabaria por ser “Wendy 
& Lucy”. Não era um tema que eu 
quisesse filmar, mas o Jon conti-
nuava a insistir na ideia e começou a 
escrever um conto, a partir do qual eu 
escrevi um argumento. Escrevemos 
ao mesmo tempo, mas eu estava como 
que a seguir o caminho do conto, acres-
centando-lhe algumas experiências 
das minhas viagens (desde que come-
cei a conduzir, farto-me de viajar 
através do país; viajo imenso com a 
Lucy, a cadela do filme). As vozes e 
o tom são quase sempre estabeleci-
dos pelo Jon. E depois misturamos. 
Com “Wendy & Lucy”, fui a 39 estados 
observar Wallgreens, parques de esta-
cionamento, e coisas do género. Visitei 
termas de água quente em todo o país 
antes de filmar as de “Old Joy” (e que 
acabaram por ser aquelas com que o 
Jon tinha em mente quando as escre-
veu). Em “O Atalho”, passei imenso 
tempo no deserto, e depois enviava ao 
Jon as coisas que gostava que estives-
sem no argumento. 

Gosto da escrita, dos argumentos, 
e de todas aquelas qualidades que o 
Jon lhes empresta, como por exem-
plo, em “O Atalho”: ele inventou uma 
linguagem, que não é nem de época 
nem contemporânea. É como se 
tivesse nascido na cabeça dele. Tinha 
todas as coisas que adoro na escrita 
do Jon. Com “Night Moves”, foi dife-
rente: escrevemos o argumento juntos. 
As ideias foram, novamente, quase 
todas do Jon. São dele os amigos 

proprietários da quinta de Applegate 
Valley. E foi ele que me levou até lá. 
Cada experiência com o Jon é dife-
rente. As coisas que me agradam nos 
argumentos são as mesmas que me 
agradaram no romance, “The Half-
Life”, onde ele exibe uma forma de 
escrever em que parece que as coisas 
são acerca de nada e depois nota-
mos que são sobre a amizade, a vida 
ou a industrialização, por exemplo. 
Aparecem subitamente; não são nada 
óbvias. Por vezes, quando estamos a 
filmar, não temos a certeza de que tudo 
se vai perceber. É empolgante tentar 
entender aquilo que no ecrã é apenas 
ambíguo. É, em parte, um desafio, mas 
também é muito empolgante.

Os seus filmes têm sempre aquilo 
que certas pessoas chamam de anti-
-herói, uma pessoa normal a quem 
sucede algo. Não encaixam na comu-
nidade, que também não as ajuda 
na sua viagem. Gosta de trabalhar 
com grupos marginalizados? Os 
seus filmes não mostram esperança 
nenhuma. É uma pessimista?
Por vezes, acabamos por ver os nossos 
filmes coletivamente, a partir do que as 
pessoas escrevem sobre eles, e desco-
brimos coisas acerca de nós próprios. 
Não é que eu queira, à partida, fazer 
um filme depressivo. Os primeiros 
filmes que me influenciaram, como 
os do Fassbinder, comoveram-me 
imenso. Lembro-me de os seus filmes 
chegarem ao fim e de ir a pedalar na 
bicicleta até casa o mais empolgada 
possível. Eram histórias de pessoas 
cujas vidas não se viam frequente-
mente na televisão e assemelhavam-
-se à Nova Hollywood dos anos 70: não 
eram histórias de vencedores. Na polí-
tica americana, ao longo da minha 
vida adulta, os marginais foram sendo 
cada vez mais repelidos, à medida que 
o país vai avançando para a Direita e 
que o consumismo, como a cultura 
popular, toma conta do que está nas 
margens. Houve um tempo em que, 
quando alguém tinha dinheiro, o 
escondia. Havia qualquer coisa de 
suspeito em ter uma vida confortá-
vel e estar ligado à América empresa-
rial. E, a dada altura, isso desapareceu 
e a riqueza passou a ser qualquer coisa 
perfeitamente admitida. A expressão 
cinema independente não era, para 
mim, simples terminologia relacio-
nado com a fonte do financiamento 
(i.e. tecnicamente, não vinha de um 
estúdio de Hollywood). Para mim, 
o cinema independente tinha a ver 
com mostrar as vidas e as batalhas de 
pessoas que normalmente ficam na 
sombra, e para quem os sistemas da 

Entrevista a Kelly Reichardt
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O escritor americano Jon 
Raymond tem uma curta mais 
vibrante obra. Iniciou-se em 
2004 com o romance “The Half-
Life”, livro de culto no panorama 
literário americano. Após 
uma colaboração com Kelly 
Reichardt, trabalhou em vários 
argumentos com a cineasta, 
primeiro adaptando contos – 
“Old Joy” e “Wendy & Lucy” 
(ambos integrados na coletânea 
“Livability”, 2008) – e depois 
coescrevendo os argumentos 
de “O Atalho” e “Night Moves”. 
Publicou em 2012 o seu último 
romance, “Rain Dragon”. 
Os seus textos dedicam-se a 
personagens solitárias lutando 
contra a própria comunidade. 
São também localizados numa 
geografia específica: o estado do 
Oregon, onde Raymond vive. Nas 
cidades pequenas e esquecidas 
da América, a solidão é também 
uma consequência económica. 
Raymond é ainda autor do 
argumento da minissérie de 
televisão “Mildred Pierce”, 
realizada por Todd Haynes.

É autor de alguns livros e contos. 
Também escreveu argumentos 
a partir dos seus contos e outros 
originais. Como é que, enquanto 
escritor, vê as suas palavras 
transformarem-se em imagens 
e sons?
Tenho tido imensa sorte nas 
minhas experiências no cinema até 
agora, no sentido que o processo 
tem sido estranhamente orgânico. 
Sei que alguns escritores acabam 
por se sentir violados por esse 
processo, vendo as suas histórias 
e personagens esventradas ou 
adulteradas, mas isso não tem 
acontecido comigo de todo. As 
transformações, como disse, 
que a Kelly tem feito, têm sido 
tão respeitosas, tão subtis, tão 
engenhosas que tenho acabado por 
sentir que os filmes estavam quase 
como que destinados a serem 
feitos. 

Em “Livability”, as suas histórias 
parecem desenvolver-se a partir 
de personagens com algum tipo 
de problema mas, mesmo se elas 
interagirem com outras persona-
gens, estão completamente sozi-
nhas e não se integram na comu-
nidade. Esta solidão é o tema 
central do seu trabalho?
Não reparei nisso quando estava a 
escrever as histórias, mas depois 
tornou-se difícil de negar. Acabam 
todas num quarto, a olhar por uma 
janela ou uma coisa assim. Por 
outro lado, sempre imaginei as 

personagens dessa coleção como 
habitando a mesma cidade de 
tamanho médio; por isso, embora 
elas possam ser solitárias e isola-
das nas suas vidas individuais, elas 
inserem-se numa geografia parti-
lhada e numa comunidade parti-
lhada. Acho que muitas delas são, 
de certo modo, solitárias, mas 
quase penso na aflição delas menos 
como solidão do que como um 
isolamento, um tipo de sentimento 
mais ocidental. 

O cenário das suas histórias 
são pequenas cidades onde 
nada acontece e a vida é extre-
mamente difícil. Pode expli-
car a geografia das suas histó-
rias e o facto de se centrarem no 
Estado de Oregon? Porque é que 
estas histórias apenas podem 
acontecer ali? Fale-nos também 
da dualidade entre cidade e 
natureza.  
Desde cedo quis escrever histórias 
baseadas no lugar onde vivo. Cresci 
na costa oeste dos Estados Unidos 
e queria captar alguma coisa da 
cultura e paisagem únicas daqui. 
O mundo que eu vejo é bastante 
diferente das perceções comuns 
do oeste americano. A Natureza 
já não é o que era. As políticas das 
pessoas são muito mais estranhas 
do que aquilo que poderíamos 
imaginar. Os sonhos das pessoas 
são mais idiossincráticos. Queria 
registar parte disso no papel, espe-
rando que se eu conseguisse tirar 
algum sentido das pessoas e dos 
lugares daqui, as descrições prova-
velmente também fariam sentido 
noutro lugar. 

Há, também, um significado 
político como pano de fundo: 
a chamada de atenção para os 
menos privilegiados ou para os 
problemas económicos. Este 
pano de fundo também fala da 
América hoje?
Olho, sem dúvida, para a política 
para encontrar as histórias que 
quero contar. Adoro jornais, revis-
tas, talk shows, tudo isso. E acho 
que é através do discurso polí-
tico que nós, como pessoas, tenta-
mos seriamente perceber o que é 
importante. Mas, uma vez decidido 
o tema – seja o pânico financeiro, 
a degradação ambiental ou qual-
quer outra coisa –, tento parar de 
pensar em termos muitos políticos. 
O próximo passo para mim é tentar 
confundir-me o mais possível em 
relação às minhas próprias intui-
ções e predisposições. A última 
coisa que alguma vez quero fazer, 
ou que a Kelly quer fazer, é uma 
espécie de agitprop.    

 “Night Moves” fala do ambiente, 
mas explode qualquer mensa-
gem social. Concorda se disser-
mos que o filme é um estudo de 
personagens, especialmente 
do Josh e as suas contradi-
ções? O que sentiu ao ver o Jesse 
Eisenberg interpretar a sua 
personagem?
O Jesse fez um óptimo traba-
lho. Trouxe uma inteligência tão 
palpável, tão fervilhante mas 
contida ao Josh, que era impor-
tantíssima numa personagem tão 
fechada sobre si. Para mim, essa 
personagem e todos os conspira-
dores em “Night Moves” foram 
originalmente inspirados no cres-
cimento do extremismo de direita 
na América. Interessava-me explo-
rar os diferentes modos como as 
pessoas se tornam fundamenta-
listas de algum tipo. O ambienta-
lismo radical foi só uma maneira 
mais simpática de entrar. Embora 
não me consiga identificar de todo 
com a mentalidade ultra-conserva-
dora, através do olhar dos ambien-
talistas radicais podia pelo menos 
começar a perceber como é que 
uma pessoa se torna tão segura das 
suas próprias ideias, da sua própria 
verdade, ao ponto de estar disposta 
a matar outros. Como a Kelly diz, 
não é tanto um filme político mas 
um filme sobre pessoas políticas.   

Os filmes de Kelly Reichardt são 
vistos como trabalhando um 
cinema minimalista. Concorda 
com esta etiqueta? Acha que os 
filmes da Kelly e as suas histó-
rias se baseiam em conflitos 
interiores e na ausência de ação 
dramática? 
Percebo perfeitamente porque é 
que as pessoas os acham minima-
listas, mas não acho que tenham 
falta de drama. Podem não ter 
tantos pequenos episódios como 
muitos filmes, mas baseiam-se sem 
dúvida num problema ou conflito 
ou desejo dramático. Irão estes dois 
tipos reatar a sua amizade? Irá esta 
jovem mulher conseguir o dinheiro 
para arranjar o seu carro e encon-
trar o seu cão? Irão estas pessoas 
sobreviver à sede e à fome no 
deserto? Irão estes conspiradores 
ser apanhados pelos seus crimes? 
Todos eles são guiados por impul-
sos narrativos bastante claros. Mas 
vão-se abrindo pouco a pouco, de 
modo mais lento e metódico que na 
maioria dos filmes. 

Este é um excerto de uma entrevista 
realizada com Jon Raymond. Pode 
lê-la na íntegra no catálogo do 22º 
Curtas Vila do Conde.

Fanning ou Jesse Eisenberg. 
“Night Moves”, cuja ante-
estreia nacional decorre no 
Curtas Vila do Conde, é um 
exercício político - o enredo 
desenvolve-se à volta de um 
grupo de ambientalistas que 
planeiam e executam uma 
ação terrorista - mas também 
um estudo de personagem: 
o enigmático e introspetivo 
Josh (Jesse Eisenberg).
· · · · · · ·
Com presenças nos principais 
festivais de cinema, vários 
prémios e a indústria 
independente americana 

a seus pés, Kelly Reichardt 
é um nome incontornável 
do novo cinema americano. 
Os seus filmes são também 
um produto das discussões 
contemporâneas do cinema 
do mundo e das suas 
tentativas de documentar um 
quotidiano, subvertendo a 
ação dramática espetacular 
do cinema mainstream para 
apostar num minimalismo 
narrativo. Venha descobrir 
o mundo secreto de Kelly 
Reichardt no 22º Curtas Vila 
do Conde.

sociedade não trabalham. E isso conti-
nua a interessar-me.

Diria que lhe interessam os peque-
nos gestos da vida quotidiana, ao 
ponto de preferir os elementos 
visuais à narrativa.
Gosto do processo de filmar, tentar 
perceber o que se vai passar: mudar 
um pneu, cozer pão ou construir uma 
bomba (como em “Night Moves”). Na 
minha opinião, um momento ideal de 
cinema é como uma cena de “Fugiu 
Um Condenado à Morte” (1956, Robert 
Bresson) – sabemos, por causa do 
título, o que se vai passar e depois 
vemos alguém a retirar as molas do 
colchão e a uni-las para fazer uma 
corda. Gosto disso. Interessam-me os 
gestos minimalistas e como podem 
ser, de certa forma, o símbolo de algo 
muito maior. Conhece o realizador 
chinês Jia Zhangke? Lembro-me de um 
documentário que ele fez sobre a China 
industrializada. Há uma cena que dura 
imenso tempo. É a de um homem que 
está a apanhar o autocarro. Faz frio 
lá fora e ele veste apenas um casaco 
leve, e durante vinte minutos esta-
mos apenas a ver este fulano a tentar 
puxar o fecho de correr. E o fecho está 
avariado. É um plano apenas: uma 
paragem de autocarro e um homem, 
ao frio, a tentar consertar o fecho. 
Ficamos na companhia deste homem 
tanto tempo que temos a sensação 
de que o mundo todo nos está a ser 
entregue. É muito para além daquele 
homem, é acerca da luta de todos, mas 
só lá está este fulano e um fecho de 
correr. Vi o filme há muitos anos, mas 
estou sempre a pensar naquele fulano 
e no fecho de correr.

O seu estilo assenta muito em bons 
atores porque eles tem de interio-
rizar o conflito. Como é trabalhar 
com atores tão bons como Michelle 
Williams e Jesse Eisenberg?
É fantástico trabalhar com estes atores, 
claro. Nos meus filmes, os atores têm 
de estar dispostos a filmar em certas 
condições, porque nos locais de roda-
gem não há grandes luxos e conforto. 
Trabalham todos no mesmo plano. 
Não há uma grande diferença entre 
o ator principal e a pessoa que está a 
cozinhar para a equipa. Isto acaba por 
ser muito libertador para os atores. 
Para além disso, como eles ali estão 
por pouco tempo, vamos tentando 
descobrir as personagens durante o 
processo. É quase sempre a meio do 
filme que a Michelle diz: “Acho que sei 
quem ela é”. Ficam muito envolvidos 
no que estão a fazer. O Will Oldham 
disse que trabalhar com a cadela, Lucy, 

em “Old Joy”, o empurrou tanto para a 
situação que não teve de pensar muito 
no desempenho. Ele tinha de estar 
a reagir constantemente à cadela. O 
mesmo aconteceu com a Michelle, em 
“Wendy & Lucy”; ou com os animais 
em “O Atalho”: temos de estar a condu-
zir um boi e a pensar no que estamos 
a fazer, porque é perigoso. Em “Night 
Moves”, é a Dakota Fanning sozi-
nha que impede que o barco embata 
contra o muro; o Jesse Eisenberg está 
a guiar a carrinha até quando não está 
em campo. Temos de nos entregar. Ou 
se ama ou se odeia. Quando os atores 
estão dispostos, é muito empolgante 
para mim poder trabalhar com atores 
tão dotados. Tenho um grande respeito 
pela arte deles que continua a ser um 
grande mistério para mim: serem capa-
zes de se mostrar tão vulneráveis está 
para lá do meu entendimento, nem sei 
como aguentam fazê-lo. Sinto que me 
envolvo sempre imenso com os atores, 
como se fôssemos parceiros e estivés-
semos a tentar perceber qualquer coisa 
juntos. É bestial porque dura pouco 
tempo, por isso tem qualquer coisa de 
especial.

“O Atalho” e “Night Moves” são 
filmes de género mas também traba-
lham contra esse género.
O género, de certa forma, ajuda-
-nos. Primeiro que tudo, estabelece 
uma moldura com a qual as pessoas 
estão familiarizadas, mesmo que não 
tenham consciência disso. Com esta 
moldura articulada, podemos acres-
centar ambiguidade ao filme. Como 
as pessoas têm certas expectativas, 
podemos usar o género e não preen-
cher essas expectativas ou mudá-las 
um pouco, de maneira a criar tensão 
ou subverter aquilo que, inconscien-
temente, as pessoas acabam por dese-
jar e esperar. E é isso que é suposto a 
arte fazer. Não é suposta dar-nos de 
bandeja aquilo que já conhecemos e 
reforçar tudo aquilo que já estamos 
a sentir. É suposto contrabalançar 
isso. Devemos tirar as pessoas de uma 
certa zona de conforto, não lhes dando 
aquilo que estão a antecipar, no final 
do primeiro ou do terceiro ato. Parte 
de mim foi atraída para estes filmes e é 
simpático ter pontos de referência.

Este é um excerto de uma entrevista 
realizada com Kelly Reichardt. Pode 
lê-la na íntegra no catálogo do 22º 
Curtas Vila do Conde.

Entrevista a Jon Raymond

JON RAYMOND



RIVER OF GRASS
Quinta, 10 de julho, 21:45

Teatro Municipal, Sala Dois

Primeiro filme da cineasta americana, 
“River of Grass” demonstra ser um 
projeto de aprendizagem. Dialogando 
com o road movie (vêem-se ecos dos 
filmes da Nova Hollywood dos anos 
70), a narrativa centra-se num impro-
vável par de protagonistas: Cozy e Lee. 
Ambos têm vidas particularmente 
vazias. São losers, sem objetivo de vida: 
Cozy cuida dos seus filhos (de forma 
atabalhoada) e Lee ainda vive em casa 
da mãe. Um acontecimento improvável 
baralha a história: o pai de Cozy - dete-
tive e baterista de jazz nas horas vagas 
- perde a sua arma, que é descoberta 
por Lee. Numa noite de diversão, Lee e 
Cozy (que deixa os filhos entregues a si 
próprios) acabam numa piscina alheia 
a brincar com essa arma. Subitamente, 
disparam um tiro na direção do dono 
da casa, que os surpreende. Julgando 
ter morto o homem, os dois iniciam 
uma fuga. Lee e Cozy parecem ter, 
de repente, um real objetivo de vida. 
No entanto, essa fuga pela estrada só 
revela uma frustração das expectati-
vas: para além de parecerem andar em 
círculos, eles nunca desenvolvem um 
envolvimento amoroso. Como cúmulo, 
mais tarde fazem uma descoberta insó-
lita: o seu ato radical não foi afinal tão 
consequente como os dois achavam.

O filme evita, a todo o momento, 
uma ligação emocional entre o espec-
tador e as personagens. É uma narra-
tiva que os afasta, precisamente, para 
jogar contra o próprio género do road 
movie. Sem dúvida de que a ligação à 
tradição dos anos 70 está presente mas 
subvertida por um situacionismo dos 
anos 90. As personagens não se trans-
formam, são apenas anti-heróis huma-
nos, demasiado humanos. Rodado ao 
largo da zona de Evergaldes (literal-
mente, uma zona pantanosa; aliás, 
“River of Grass” é o nome índio para 
Everglades) do estado da Flórida, o 
filme foi um sucesso crítico, com sele-
ções para o Festival de Sundance e para 
o Festival de Berlim, assim como para 
vários prémios dos Independent Spirit 
Awards.

OLD JOY
Segunda, 7 de julho, 21:00 

Teatro Municipal, Sala Um

Filme da ascensão crítica de Kelly 
Reichardt, “Old Joy” interrompe um 
hiato de mais de uma década desde 
“River of Grass”, o seu primeiro filme 
(entre os dois, Kelly realizou várias 
curtas-metragens). “Old Joy” assume-
-se como uma primeira abordagem 
ao estilo da realizadora, optando por 
narrativas minimalistas que encon-
tram significado nos gestos quotidia-
nos. O filme é também uma primeira 
colaboração entre Reichardt e o escri-
tor Jon Raymond, do qual se adapta o 
conto homónimo.

A narrativa desenvolve-se à volta 
de dois amigos: Kurt (interpretado por 
Will Oldham, também conhecido como 
Bonnie ‘Prince’ Billy) e Mark, que se 
encontram vários anos após se terem 
afastado. Kurt telefona a Mark com 
uma ideia: viajarem até uma estân-
cia termal no meio da floresta. Os dois 
estão em momentos diferentes da vida: 
Mark está casado e a sua mulher espera 
um filho; Kurt é um viajante sem 
destino, sempre fazendo coisas dife-
rentes e nunca assentando. O encon-
tro entre ambos assume, neste sentido, 
proporções melancólicas: apesar de 
ainda nutrirem uma amizade mútua, já 
não partilham interesses. Esse afasta-
mento é acentuado numa cena, à noite, 
em que, depois de beberem bastante, 
Kurt confidencia ao amigo a sua admi-
ração por aquilo que este construiu.

O filme desenvolve-se apenas a 
partir de minúsculos momentos 
dramáticos, optando por seguir os 
processos naturais do quotidiano, 
como na longa cena em que os dois 
estão na estância termal, sozinhos, 
a usufruir da água quente. Também 
por isso, “Old Joy” apoia-se nos diálo-
gos ternos e rudes dos dois e da alegria 
selvagem do cão que os acompanha. 
É também neste filme que Reichardt 
inicia um subtexto de comentário polí-
tico, ao introduzir um debate entre 
partidários do Partido Democrata no 
rádio do carro de Mark.

“Old Joy” foi um sucesso crítico, 
entrando para várias listas dos 
melhores filmes de 2006 e venceu 
prémios da  Los Angeles Film Critics 
Association, e do Festival de Roterdão. 
O produtor Neil Kopp venceu na 
categoria de Melhor Produtor nos 
Independent Spirit Awards (por “Old 
Joy” e “Paranoid Park”, de Gus Van 
Sant). Na banda sonora do filme ouve-
-se, com insistência, a música dos Yo 
La Tengo. 

WENDY & LUCY
Quarta, 9 de julho, 18:30 

Teatro Municipal, Sala Dois

Primeiro filme de Kelly Reichardt a 
estrear comercialmente em Portugal, 
“Wendy & Lucy” é o filme da afirma-
ção cinematográfica da realizadora. 
Protagonizado por Michelle Williams 
(aqui como uma irreconhecível 
Wendy) e a cadela de Reichardt (Lucy), 
o filme torna mais explícita a vontade 
da realizadora se ligar aos marginali-
zados e desfavorecidos. Wendy é uma 
jovem rapariga apanhada num desas-
tre natural (algo que é explicado pela 
backstory) e procura uma nova opor-
tunidade de vida no Alasca (onde 
pretende ter um emprego que lhe 
permita ganhar dinheiro). A narra-
tiva do filme desenrola-se no momento 
em que Wendy chega a uma pequena 
cidade do Oregon e é surpreendida por 
uma avaria no seu carro. Essa avaria é 
apenas o primeiro de vários pequenos 
acontecimentos que vão destruindo 
as expectativas de Wendy: é apanhada 
a roubar num supermercado e a sua 
cadela desaparece. A vertigem da “má 
sorte” prolonga-se: o carro não tem 
conserto e Wendy é obrigada a dormir 
na rua, quase sem dinheiro.

“Wendy & Lucy” é mais uma adap-
tação de um conto de Jon Raymond 
(“Train Choir”, integrado na coleção 
“Livability”) e é uma clara variação 
do outro lado do “sonho americano”. 
Wendy não se encaixa na sociedade e 
esta repele-a a todo o instante, como 
no momento em que é apanhada por 
um funcionário de um supermer-
cado, tão jovem quanto ela, que exige a 
presença da polícia, apesar da exigui-
dade do roubo (umas latas de comida 
de cão). O tom burocrático do dono da 
garagem que trata do carro de Wendy 
é também produto desse pequeno 
capitalismo que despreza esta rapa-
riga, cujo destino final parece ser, a 
cada momento, inalcançável. Mesmo 
o único que se liga a ela, o segurança, 
tem apenas um afeto circunstancial 
(para além da oferta mínima de seis 
dólares).

O filme prolonga o sucesso crítico 
de “Old Joy” - várias listas de melho-
res filmes do ano, várias presenças em 
festivais, uma nova nomeação para 
os Independent Spirit Awards -  assim 
como um sucesso de bilheteira sem 
precedentes na carreira de Reichardt.

MEEK’S CUTOFF/O ATALHO
Terça, 8 de julho, 17:00 

Teatro Municipal, Sala Dois

Numa surpreendente viragem de 
género, o quarto filme de Reichardt 
ensaia uma aproximação ao western. 
“O Atalho” prolonga a sua obsessão 
por outsiders, mas colocando-os no 
contexto da descoberta do oeste selva-
gem, no ano de 1845. É também uma 
variação do road movie porque acom-
panha um grupo de homens brancos 
que procura a Cordilheira das Cascatas 
no interior do Oregon. As varia-
ções de género e de época não impe-
dem, assim, Reichardt  de se manter 
fiel ao espaço geográfico dos filmes 
anteriores e também da procura de 
um certo “sonho americano” sempre 
falhado. É novamente protagoni-
zado por Michelle Williams (Emily), 
mas também por Paul Dano (Thomas) 
e Bruce Greenwood (Stephen Meek). 
O filme é uma nova colaboração com 
Jon Raymond, que aqui assina o argu-
mento com Reichardt.

O grupo das três famílias protago-
nistas contratou o mercenário Stephen 
Meek para os guiar nesta viagem, mas 
o homem parece, a todo o momento, 
contradizer-se e não ser fiel ao seu 
próprio caminho (o “atalho” do título). 
Esta viagem tem, assim, tudo para 
correr mal, até porque à medida que 
parece estar cada vez mais perdido, o 
grupo tem também escassez de água, 
o que o coloca num estado de sobre-
vivência. No limite das suas forças, o 
grupo tem que confiar no índio que 
entretanto aprisionara para encon-
trar de novo o caminho para a água. O 
racismo é tremendo – Meek quer, aliás, 
matar de imediato o índio – e confron-
tam-se nesse momento questões reli-
giosas: os atos incompreensíveis do 
índio (ao pintar as paredes) e o deses-
pero dos brancos.

“O Atalho” é, de novo, um filme 
que aposta num minimalismo narra-
tivo e, ao contrário do tradicional do 
western, dá primazia à inteligência das 
mulheres. Neste sentido, subverte as 
regras, exibindo os pequenos gestos 
diários destas personagens (alimen-
tar os animais; ultrapassar obstácu-
los geográficos), num contexto parti-
cularmente adverso. É um filme 
sobre sobrevivência, gestão de poder 
e medo do desconhecido. “O Atalho” 
estreou mundialmente no Festival de 
Veneza, confirmando Kelly Reichardt 
como um dos novos e promissores 
rostos do cinema indie americano. 
Venceu prémios no Festival de Gijón 
e dos Independent Spirit Awards. Foi 
também um sucesso de bilheteira e 
estreou comercialmente em Portugal.

NIGHT MOVES
Sábado, 5 de julho, 21:00  

Teatro Municipal, Sala Um

Último filme de Kelly Reichardt, 
“Night Moves” terá ante-estreia nacio-
nal no 22º Curtas Vila do Conde, depois 
de ter estreado na competição princi-
pal do Festival de Veneza e no Festival 
de Toronto. Na sua estreia ameri-
cana, em maio de 2014, o filme foi rece-
bido entusiasticamente pela crítica 
e tem sido nomeado como o cúmulo 
criativo da realizadora. O enredo de 
“Night Moves” desenvolve-se à volta 
de um grupo de três ambientalistas 
que planeiam e executam a destruição 
de uma barragem, recorrendo a uma 
lancha repleta de fertilizantes explo-
sivos. A lancha que utilizam dá título 
ao filme, “Night Moves”, cujo signifi-
cado está também relacionado com as 
manobras noturnas para a concretiza-
ção do plano, numa longa sequência 
em que o thriller é posto à prova.

O filme é, de novo, uma colabora-
ção com Jon Raymond na escrita do 
argumento, assim como utiliza a paisa-
gem do Oregon e das suas terras agríco-
las, aqui no centro de uma luta política 
e ambiental (as barragens vs a agri-
cultura biológica). É protagonizado 
por três atores emergentes do cinema 
americano: Jesse Eisenberg, Dakota 
Fanning e Peter Sarsgaard. Dentro do 
estilo minimalista da realizadora, os 
três dão-nos conta de personagens que 
lutam contra os seus próprios fantas-
mas, sobretudo Josh (Jesse Eisenberg) 
a quem é dado destaque na segunda 
parte do filme quando os três jovens 
entram em colapso nervoso porque o 
seu plano não terá sido tão frutuoso 
como esperavam. A partir desse 
momento, “Night Moves” torna-se um 
estudo de personagem - Josh - e a sua 
transformação de ambientalista radical 
em homem obsessivo e desconfiado.

O registo minimalista subverte o thri-
ller, embora “Night Moves” seja um jogo 
entre esses dois registos. Ainda assim, 
predominam os silêncios ou os diálogos 
elípticos, revelando uma luta interior 
das personagens, que Jesse Eisenberg 
incorpora inteiramente. O filme é, 
assim, o cúmulo daquilo que se entre-
vira nos filmes anteriores: um diálogo 
entre as políticas da comunidade e 
as vidas particulares e solitárias dos 
homens. O símbolo máximo da urgên-
cia ambientalista é posto em causa pela 
radicalidade do ato e das suas conse-
quências, contribuindo para uma refle-
xão ambígua sobre a ação e a política. 
“Night Moves” será, certamente, em 
Portugal, um dos filmes de 2014.

Atriz americana, Michelle Williams iniciou a 
sua carreira durante os anos 90 com a par-
ticipação em séries de televisão (um papel 
menor num episódio de “Marés Vivas”) e 
filmes independentes. O seu primeiro grande 
êxito foi “O Segredo de Brokeback Mountain” 
(2005), para o qual foi nomeada para o 
Óscar de Melhor Atriz Secundária. Com Kelly 
Reichardt, protagonizou “Wendy & Lucy” (no 
qual ficou irreconhecível) e “O Atalho”. O seu 
casamento com Heath Ledger foi também 
muito famoso.

O ator americano Jesse Eisenberg entrou 
para a ribalta mediática como personagem 
de “A Rede Social” onde protagonizou a 
figura de Mark Zuckerberg, fundador do 
Facebook, e para o qual recebeu a primeira 
nomeação para o Óscar. Eisenberg tem 
aparecido em diversos filmes independentes 
e, com “Night Moves”, de Kelly Reichardt, 
tem o seu papel perfeito: um ambientalista 
solitário cuja ações levam a uma obses-
são paranoica. O ator será Lex Luthor em 
“Batman v Superman: Dawn of Justice”, 
previsto para 2016.

O músico Will Oldham é mais conhecido 
como Bonnie ‘Prince’ Billy, cantautor ameri-
cano e herói da música indie-rock. Oldham 
tem também uma carreira como ator, apa-
recendo em papéis menores de filmes inde-
pendentes (como “Julien Donkey-Boy”, 1999, 
de Harmony Korine). É um dos protagonistas 
de “Old Joy”, onde representa um angustiado 
Kurt, um jovem adulto com problemas de 
afirmação. Oldham tem também uma apa-
rição menor em “Wendy & Lucy” e colaborou 
com Reichardt na música de “Ode”, uma das 
curtas-metragens da cineasta.

Banda americana de indie-rock, os Yo La 
Tengo construíram, ao longo dos anos, uma 
grande base de fãs. Formada em meados dos 
anos 80, a banda tem já um longo percurso 
e treze álbuns lançados, dos quais se desta-
cam “I Can Hear the Heart Beating as One” 
(1997) ou o recente “Fade” (2013). A banda 
tem também uma tradição de colaboração 
com o cinema indie americano, de que resul-
tou a compilação “They Shoot, We Score” 
(2008), onde se inclui também a colabora-
ção com Kelly Reichardt para “Old Joy”.

Responsável pelo guarda-roupa de vários 
filmes americanos, como “Rapazes Não 
Choram” (Kimberly Peirce, 1999) e “New 
York, I Love You” (filme coletivo, 2008). 
Trabalhou com Kelly Reichardt nos seus dois 
últimos filmes: “O Atalho” (onde teve que 
lidar com um período histórico particular-
mente desafiante: o Oeste do século XIX) e 
“Night Moves”.

Michelle Williams Jesse Eisenberg Will Oldham Yo La Tengo Vicki Farrell
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JUTRA
Marie-Josée Saint-Pierre · Canadá · 2013 · ANI/

DOC · 13’

Reunindo habilmente imagens de 
arquivo e sequências de animação, o 
filme traz-nos um retrato cinéfilo inte-
ligente e astuto de Claude Jutra, um 
secreto realizador canadiano.

HOTEL AND A BALL
Laila Pakalnina · Letónia · 2014 · DOC · 39’

O filme é uma meditação sobre o 
porquê de o mundo ser o lugar que é.

18:30 Sala Dois
In Focus Kelly Reichardt

WENDY & LUCY
Kelly Reichardt · EUA · 2008 · FIC · 80’

Ver destacável nas páginas centrais.

19:00 Solar 
Aventura Antonioni

GHUNA X PERFORMANCE

Ghuna X, respondendo ao desa-
fio proposto pela Solar para a exposi-
ção “Aventura Antonioni”, trabalha a 
partir das misturas eletrónicas de sons, 
influenciadas pelas bandas sonoras 
dos filmes de Michelangelo Antonioni, 
criando uma ambiente sonoro propí-
cio à imaginação de outras imagens, de 
filmes que poderiam também ter sido 
realizados pelo cineasta.

20:00 Sala Dois
Competição Nacional 1

Ver programa na pág. 6.

21:00 Sala Um
Competição Nacional 2
Duração da sessão: 77’

O CANTO DOS 4 CAMINHOS
Nuno Amorim · Portugal · 2014 · ANI · 12’

Há muito tempo, quando Tião era 
guarda de um campo de milho, ele 
perdeu, por culpa sua, a companhia de 
uma pega-rabuda por quem, inadverti-
damente, se afeiçoara. Desde esse dia, 
em que o silêncio envolveu o campo, 
Tião procura reaver o canto perdido 
daquela ave.

LEVANTAMENTO
Jacinto Lucas Pires · Portugal · 2014 · FIC· 25’

Na casa da Rua Cecílio de Sousa em 
Lisboa, conta-se a história de um casal 
apaixonado que ocupa o lugar, munido 
apenas de uma mala cheia de dinheiro. 

Querem revolucionar a vida, fazer 
cinema, construir ar livre, mas rapi-
damente descobrem que nada é assim 
tão fácil. 

O TRIÂNGULO DOURADO
Miguel Clara Vasconcelos · Portugal/França · 

2014 · FIC/EXP · 17’

Às portas de Paris, onde o rio Sena 
encontra o Marne, Sheylla revela 
memórias, encontros e sentimentos 
das viagens que a levaram até ali. Ela 
prepara-se para partir de novo, mas 
que direção tomar quando se pode 
partir em todas as direções?

OS SONÂMBULOS
Patrick Mendes · Portugal · 2014 · FIC · 22’

Num mundo automatizado, uma 
fábrica alimenta-se da sua mão de 
obra.

21:45 Sala Dois
Aventura Antonioni Curtas 2
Duração da sessão: 78’

RITORNO A LISCA BIANCA 
Michelangelo Antonioni · Itália · 1983 · DOC · 9’

INDIA KUMBA MELA = KUMBHA 
MELA
Michelangelo Antonioni · Itália · 1989 · DOC · 18’

TENTATO SUICIDIO (EPISÓDIO DE 
“L’AMORE IN CITTÀ”) 
Michelangelo Antonioni · Itália · 1953 · FIC · 22’

ROMA (DE “12 REGISTI PER 12 
CITTÀ”)
Michelangelo Antonioni · Itália · 1990 · DOC · 10’

NOTO, MANDORLI, VULCANO, 
STROMBOLI, CARNEVALE
Michelangelo Antonioni · Itália · 1993 · DOC · 8’

SICILIA
Michelangelo Antonioni · Itália · 1997 · DOC · 11’

22:30 Sala Um
Competição Internacional 4
Duração da sessão: 71’

THE CHICKEN
Una Gunjak · Alemanha/Croácia · 2014 · FIC · 15’

Como presente pelo seu 6º aniversário, 
Selma recebe uma galinha ainda viva. 
Quando percebe que o animal vai ser 
morto para alimentar a família, decide 
salvá-lo e libertá-lo, sem saber o que 
irá implicar esta sua decisão. Ao tentar 
trazer de volta a galinha desaparecida, 
a mãe de Selma torna-se o alvo de tiros 
de snipers. Sarajevo em 1993.

THE NUMBERLYS
William Joyce, Brandon Oldenburg · EUA · 2013 

· ANI · 11’

Os amigos 1, 2, 3, 4 e 5 vivem num 
mundo onde não há um alfabeto – 
só há números. Um dia decidem que 
querem uma coisa diferente do seu 
mundo certinho a preto e branco. 
Decidem criar cada letra do alfabeto e 
trazer cor, criatividade e gomas para o 
seu mundo.

CLORO
Marcelo Grabowsky · Brasil · 2014 · FIC · 18’

Clara passa os seus dias na piscina 
de sua casa – uma mansão cheia de 
empregados sempre prontos a aten-
der aos seus pedidos – exposta ao sol 
mas protegida pelo conforto daquilo 
que parece ser um mundo perfeito. 
À medida que se aproxima do seu 15º 
aniversário, Clara tenta perceber o 
mundo que a rodeia. 

SEM CORAÇÃO
Tião, Nara Normande · Brasil · 2014 · FIC · 26’

Leo vai passar férias a casa do primo, 
numa vila piscatória. Aí conhece uma 
rapariga com a alcunha de “Heartless” 
(sem coração).

23:30 Sala Dois
Competição Internacional 8

Ver programa na pág. 9.

00:00 Sala Um
Competição Vídeos Musicais
Duração da sessão: 55’

SEGREDO DE MATAR
Carlos Conceição · Portugal · 2014 · 9’

OVO
André Tentúgal · Portugal · 2014 · 7’ 

BE MY WORLD - YOU CAN’T WIN, 
CHARLIE BROWN
Tomás Franco de Sousa · Portugal · 2013 · 4’

THIS IS MAYBE THE PLACE WHERE 
TRAINS ARE GOING TO SLEEP AT 
NIGHT – NOISERV
We are plastic too · Portugal · 2014 · 3’

A PAZ NÃO TE CAI BEM – CLÃ
Victor Hugo Pontes · Portugal · 2014 · 3’

WE ARE THE ONES – WE TRUST
Robert Wallace · Nova Zelândia/Portugal · 

2014 · 3’

FAR FROM EVERYTHING – WHITE 
HAUS
Vasco Mendes · Portugal · 2014 · 3’

FRANÇOISE HARDY - OCTA PUSH FT. 
ALEX KLIMOVITSKY
Ivo Sousa, Stefano Ottaviano · Reino Unido · 

2013 · 3’

ÂNCORA – STRAY FT. MANUEL CRUZ
Artur François Caiano · Portugal · 2014 · 3’

MAMBO Nº 1 – MIKE EL NITE FT. 
PROFJAM 
Filipe Penajoia, Pedro Covas · Portugal · 2013 · 4’

DENOITE – STURQEN
Nicole Tsangaris · Portugal · 2014 · 3’

A BUNCH OF MENINOS – DEAD 
COMBO
Paulo Abreu · Portugal · 2014 · 4’

OBLIVION
Paulo Furtado, Paulo Segadães · Portugal · 

2014 · 12’

PELO MEU RELÓGIO SÃO HORAS DE 
MATAR – MÃO MORTA
Rodrigo Areias · Portugal · 2014 · 4’

11:00 Sala Dois
Panorama Europeu – Holanda
Duração da sessão: 65’

DÉMONTABLE
Douwe Dijkstra · Holanda · 2013 · ANI/DOC · 12’

EVEN COWBOYS GET TO CRY
Mees Peijnenburg · Holanda · 2013 · FIC · 20’

MUTE
Job Roggeveen, Joris Oprins, Marieke Blaauw · 

Holanda · 2013 · ANI · 4’

I LOVE HOOLIGANS
Jan-Dirk Bouw · Holanda · 2013 · ANI/DOC · 12’

MARC JACOBS
Sam de Jong · Holanda · 2014 · FIC · 17’

15:00 Sala Dois
In Focus 
Encontro com Kelly Reichardt

Criadora de um cinema intimista, Kelly 
Reichardt é a cinesta In Focus nesta 
edição do Festival e estará em Vila do 
Conde. Nesta sessão, a realizadora 
falará dos seus filmes e conversará com 
a audiência do Curtas. Uma oportuni-
dade única de debater com uma das 
mais promissoras cineastas do cinema 
indie americano.

16:15 Lounge Curtas
Encontro com Realizadores CN2

Com Nuno Amorim, Jacinto Lucas 
Pires, Miguel Clara Vasconcelos e 
Patrick Mendes.

17:00 Sala Um
Competição Internacional 5
Duração da sessão: 75’

AUDITION
Bob Byington · EUA · 2013 · FIC · 5’

Quatro atores, dois homens e duas 
mulheres, encontram-se para uma 
audição. Leem os seus papéis de uma 
folha de papel, ensaiam, não percebem 
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COMPETIÇÃO INTERNACIONAL COMPETIÇÃO NACIONAL COMPETIÇÃO VÍDEOS MUSICAISCOMPETIÇÃO EXPERIMENTAL

O cinema contemporâneo é um espe-
lho vibrante das paisagens de um 
mundo em transformação. A sele-
ção da competição internacional do 
Curtas Vila do Conde mostra-nos, 
este ano, como esse mundo é feito de 
contradições culturais e novos desa-
fios tecnológicos. Entre documentá-
rios, ficções e animação, estas curtas-
-metragens exibem o desespero dos 
tempos atuais, assim como os velhos, 
mas sempre inesperados, conflitos 
humanos. Na 22ª edição do Festival, há 
diversos autores em destaque: Nicolás 
Pereda, Valérie Massadian, Laurent 
Achard, Salla Tykka, Laila Pakalnina, 
Radu Jude e o brasileiro Tião, todos de 
regresso a Vila do Conde. São estes os 
olhares mais estimulantes de 2014 em 
formato curto. 

A produção nacional sofreu um sério 
problema de financiamento nos últi-
mos anos. Não deixa de ser, por isso, 
uma surpresa que os filmes continuem 
a ser produzidos e que sejam surpreen-
dentes objetos cinematográficos. Com 
estratégias inovadoras de produção, 
esta seleção é marcada pela presença 
avassaladora da crise financeira na 
sociedade portuguesa. Ainda assim, 
há, neste panorama, filmes que conti-
nuam a utilizar a câmara de filmar para 
fazer reflexões sobre as contradições 
humanas mais elementares. A diver-
sidade continua a ser uma marca de 
sucesso do cinema português. Nesta 
edição, regressam ao festival autores 
como Sandro Aguilar, Salomé Lamas, 
Jacinto Lucas Pires, Rodrigo Areias, 
Gabriel Abrantes e Teresa Villaverde. 
O futuro do cinema português passa 
por aqui.

Depois de uma pausa de um ano, 
a competição de Vídeos Musicais 
regressa ao Curtas Vila do Conde, agora 
num novo formato, dedicado sobre-
tudo às produções nacionais. Assim, 
estão de volta as noites longas com a 
exibição destes filmes, onde os vídeos 
musicais provam ser um género de 
experimentação das potencialida-
des das imagens em movimento e da 
música pop. Entre outros, serão proje-
tados vídeos musicais de bandas como 
Mão Morta, Clã, We Trust, Noiserv, 
White Haus ou Dead Combo. Com a 
escala enorme da sala de cinema, estes 
são filmes obrigatórios!

A reflexão sobre as imagens em movi-
mento e a sua condição atual é maté-
ria fundamental de um cinema que 
desafia a linguagem tradicional. Este 
cinema, experimental, procura trans-
formar as imagens numa pesquisa 
sobre as emoções que elas produ-
zem. Quer seja partindo de arquivos 
ou manipulando o real, este cinema 
produz efeitos de imagem que desa-
fiam a narrativa e a condição mimé-
tica do real. É portanto, um género 
que se desafia a si próprio e que parti-
cipa de um profícuo diálogo com a 
arte contemporânea. Na edição de 
2014, o Festival inclui vários filmes de 
cineastas chave deste género, como: 
Jennifer Reeves, Lois Patiño, Siegfried 
A. Fruhauf, Deborah Stratman, John 
Price, Bill Morrison, Clemens Von 
Wedemeyer, Christoph Girardet, Pierre 
Huyghe e o português Edgar Pêra.

CLORO

O TRIÂNGULO DOURADO

ÂNCORA – STRAY FT. MANUEL CRUZ

Quinta 10

 KELLY REICHARDT



bem aquilo que estão a ler e esperam 
que o diretor do casting chegue.

PEINE PERDUE
Arthur Harari · França · 2013 · FIC · 40’

Um concerto ao fim da tarde, à beira-
-rio. Rodolphe repara em Alex, um 
jovem tímido que só tem olhos para 
Julia, uma parisiense de férias. 
Rodolphe decide ajudar Alex, à sua 
maneira.

PLAYHOUSE OF A.
Benjamin Schindler · Alemanha/EUA · 2013 · 

DOC · 30’

As imagens do filme apresentam uma 
abordagem poética distintiva sobre 
a forma como o cinema americano 
dominante afeta a nossa memória 
coletiva e como respondemos a ele no 
mundo real. Utilizando locais de entre-
tenimento e cultura pop nos EUA, rein-
terpreta-os segundo géneros que nos 
são familiares.

18:30 Sala Dois
Competição Experimental 1
Duração da sessão: 75’

SHORT
Robert Todd · EUA · 2013 · EXP · 4’

SEA SERIES #14
John Price · Canadá · 2013 · EXP/DOC · 3’

OCHO DÉCADAS SIN LUZ
Gonzalo Egurza · Argentina · 2014 · EXP · 7’

STILL DISSOLUTION
Siegfried A. Fruhauf · Áustria · 2013 · EXP · 3’

PIX
António da Silva · Portugal/Reino Unido · 2014 · 

ANI/EXP · 3’

STRAWBERRIES IN THE 
SUMMERTIME
Jennifer Reeves · EUA · 2013 · EXP · 16’

45 7 BROADWAY
Tomonari Nishikawa · EUA · 2013 · DOC/EXP · 5’

FRAGMENTS #2
Pedro Ferreira · Polónia/Portugal · 2013 · EXP/

DOC · 10’

MAGNETIC RECONNECTION
Kyle Armstrong · Canadá · 2013 · DOC/EXP · 12’

CREME 21
Eve Heller · Áustria · 2013 · EXP · 10’

20:00 Sala Dois
Competição Nacional 2

Ver programa na pág. 7.

21:00 Sala Um
Competição Nacional 3
Duração da sessão: 77’

CINEMA
Rodrigo Areias · Portugal · 2014 · FIC · 09’

Um homem prepara um velho ritual 
num templo há muito abandonado 
pelos fiéis.

O PESADELO DE JOÃO
Francisco Botelho · Portugal · 2013 · FIC · 22’

João ainda vive em casa dos pais. 
Distante de qualquer ideia para a sua 
vida, afasta-se do centro da cidade e 
encontra refúgio na periferia. A fábrica 
abandonada onde passa o dia é o eco 
residual de um passado melhor. O que 
está para vir parece pior e confronta 
João com o falhanço da juventude.

FALSE TWINS
Sandro Aguilar · Portugal · 2014 · FIC · 21’

Memórias escondidas e tesouros perdi-
dos dos nossos primeiros habitantes.

SARA E A SUA MÃE
Teresa Villaverde · Portugal · 2014 · FIC · 09’

Sara tem seis anos, vive sozinha com 
a sua mãe em Sarajevo nos dias de 
hoje, início de 2014. Estão em plena 
mudança de casa. Mãe e filha, ajuda-
das por uma amiga também criança, 
desencaixotam as suas coisas cheias 
de memórias, umas para partilhar e 
outras não.

MIAMI 
Simão Cayatte · Portugal · 2014 · FIC · 15’

O sonho de fama de uma adoles-
cente transforma-se numa perigosa 
obsessão.

21:45 Sala Dois
In Focus Kelly Reichardt

RIVER OF GRASS
Kelly Reichardt · EUA · 1994 · FIC · 80’

Ver destacável nas páginas centrais. 

22:30 Sala Um
Competição Internacional 6
Duração da sessão: 72’

EMERGENCY CALLS
Pekka Veikkolainen, Hannes Vartiainen · 

Finlândia · 2013 · DOC · 14’

Ser-se humano é uma oportunidade 
frágil e fugaz de experienciar a vida e 
o universo à nossa volta. Perante uma 
escuridão esmagadora, tudo o que nos 
resta é confiar e encontrar consolo 
uns nos outros. O filme é baseado em 
chamadas de emergência e tráfego de 
rádio reais.

HABANA
Edouard Salier · França · 2014 · FIC · 22’

Havana está ocupada por forças estran-
geiras e à beira de uma guerra civil. 
Lazaro, um rapaz de um bairro da lata, 
conduz-nos pelas ruas do seu bairro 
e mostra o caos que tomou conta da 
capital.

EN AOÛT
Jenna Hasse · Suíça · 2014 · FIC · 9’

Margaux, de seis anos, acorda cedo 
nesta manhã de agosto. Vai à janela 
e vê o seu pai a pôr objetos e caixas 
de cartão no carro... A sua mãe ainda 
está a dormir. Esta manhã de verão 
promete ser uma manhã única para 
a menina que está prestes a viver um 
momento importante da sua vida.

PANIQUE AU VILLAGE: LA BÛCHE DE 
NOËL
Vincent Patar, Stéphane Aubier · Bélgica/França 

· 2014 · ANI · 26’

As celebrações do fim do ano estão 
a chegar. Natal: a árvore, o jantar, os 
presentes. O Índio e o Cowboy estão 
ansiosos por recebê-los. Em pulgas 
com a organização da Celebração, 
lutam e destroem o tronco de Natal 
no qual o Cavalo estava a dar os últi-
mos retoques. O Cavalo está furioso e 
cancela os presentes do Pai Natal. Para 
o Índio e o Cowboy começa uma longa, 
muito longa véspera de Natal...

23:30 Sala Dois
Competição Internacional 1

Ver programa na pág. 5.

00:00 Sala Um
Stereo Filme-Concerto

FILHO DA MÃE + JIBÓIA

IN THE LAND OF THE HEAD 
HUNTERS
Edward S. Curtis · Canadá/EUA · 1914 · DOC/FIC · 

67’ 

Nesta sessão, Filho da Mãe, nome de 
palco do guitarrista Rui Carvalho, 
acompanhado por Óscar Silva (Jibóia), 
musicará ao vivo um clássico etno-
gráfico da década de 10, “In The Land 
of the Head Hunters”. O realizador 
e fotógrafo Edward S. Curtis filmou 
este documentário dramatizado com 
a colaboração dos membros da tribo 
Kwakwaka’wakw, da British Columbia 
Coast (Canadá) numa das primeiras 
aparições em filme de indígenas como 
protagonistas. É um filme preservado 
pela Biblioteca do Congresso pelo seu 
significado cultural, estético e histó-
rico. Uma experiência imperdível dos 
primeiros anos do cinema.

11:00 Sala Dois
Panorama Europeu – Bélgica
Duração da sessão: 77’

ALBERTINE
Alexis Van Stratum · Bélgica · 2014 · FIC · 23’

LE LABYRINTHE
Mathieu Labaye · Bélgica · 2013 · ANI · 9’

THE WAY OF THE FLESH
Deben Van Dam · Bélgica · 2013 · FIC · 27’

WELKOM 
Pablo Munoz Gomez · Bélgica · 2013 · FIC · 18’

15:00 Lounge Curtas
Campus Agências

ENCONTRO COM DISTRIBUIDORES 
EUROPEUS
A experiência das Agências de cinema 
é importante para perceber os canais 
de distribuição das curtas-metra-
gens. Nesta sessão, integrada do 
programa Campus, vários responsá-
veis de agências europeias estarão 
em debate sobre as estratégias futu-
ras do mercado internacional. Com 
a presença de: Alexandra Gramate 
(KurzfilmAgentur), Fabrice Marquat 
(Agence du Court Metrage), Hannes 
Bruehwiler (Interfilm Berlin),  Peter 
Van Hoof (Short Circuit) e Miguel Dias 
(Agência da Curta Metrage).

16:15 Lounge Curtas
Encontro com Realizadores CN3

Com Rodrigo Areias, Francisco 
Botelho, Sandro Aguilar, Teresa 
Villaverde e Simão Cayatte.

17:00 Sala Um
Competição Internacional 7
Duração da sessão: 87’

AMERICA
Valérie Massadian · França · 2013 · FIC · 7’

Um lugar, um rapaz, um dia, um plano, 
um rolo de película.

GIANT
Salla Tykkä · Roménia/Finlândia · 2013 · DOC · 12’

Documentário que retrata ginastas 
de competição da seleção juvenil da 
Roménia. O filme é rodado em dois 
colégios internos de ginástica artística 
em Onesti e Deva. Uma banda sonora 
de entrevistas com os ginastas acom-
panha imagens dos treinos e de giná-
sios vazios, para além de filmes de 
arquivo.

LE TABLEAU
Laurent Achard · França · 2013 · FIC · 30’

Sexta 11 Quinta 10
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Realizador mexicano, é um dos nomes emergentes do cinema sul-
-americano. É também um dos expoentes máximos do cruzamento 
entre o documentário e a ficção. Foi precisamente com um desses 
filmes híbridos - “Entrevista con la Tierra” - que venceu o Grande 
Prémio Documentário do Curtas Vila do Conde 2009. Esteve também 
no Curtas 2011, com “Verano de Goliat”, longa-metragem presente no 
Festival de Veneza (onde venceu o Prémio Orizzonti). Em 2014, volta 
a Vila do Conde para apresentar “El Palacio”, onde acompanha uma 
casa que recebe mulheres em dificuldades sociais e económicas.

Nicolás Pereda Salla TykkäValérie Massadian
Artista e cineasta finlandesa, Salla Tykkä trabalha em fotografia, vídeo 
e cinema desde 1996. Em 1997, teve a sua primeira exposição indivi-
dual e, em 2009, Tykkä foi uma das artistas In Focus do Curtas Vila 
do Conde, com uma exposição na Solar - Galeria de Arte Cinemática, 
apresentando uma trilogia de vídeos - “Lasso”, “Cave” e “Thriller” 
- consagrados à passagem de uma jovem adolescente à idade 
adulta. Várias das suas curtas-metragens foram exibidas em edições 
anteriores do Festival. Em 2014, a cineasta regressa à competição com 
“Giant”, um filme onde, mais uma vez, se dedica a crianças, olhando a 
forma como são preparadas as ginastas do futuro nas escolas rome-
nas, cuja tradição remonta à década de 60.

Cineasta francesa de ascendência arménia, Valérie Massadian conta 
com uma pequena, mas curiosa, filmografia. A sua primeira curta-
-metragem “Ninouche” esteve presente no Curtas 2011, na competição 
internacional. Este filme deu também origem à sua primeira longa, 
“Nana”, que estreou comercialmente em Portugal e marcou presença 
nos festivais de Roterdão e Locarno (onde venceu o prémio de melhor 
primeira obra). Em “Nana”, a cineasta perscruta o quotidiano de uma 
criança de quatro anos. Para além de ter sido modelo, Massadian foi 
também assistente, durante alguns anos, da fotógrafa Nan Goldin. O 
seu trabalho fotográfico já foi exposto em vários museus, incluindo 
a Fundação de Serralves. No 22º Curtas Vila do Conde, Massadian 
apresenta a sua nova curta-metragem, “America”, rodada num plano-
-sequência sobre uma paisagem florestal que tem novamente como 
centro narrativo uma enigmática criança. 

EL PALACIO AMERICA GIANT

FILHO DA MÃE

IN THE LAND OF THE HEAD HUNTERS

JIBÓIA

45 7 BROADWAY

EN AOÛT



Num período mais sombrio das suas 
vidas, Odile e Marcel ainda se amam. 
Atingida por uma doença incurá-
vel, Odile tem de ser hospitalizada. 
Sentindo o fim de Odile tão perto, o 
casal decide cometer suicídio de modo 
a não se separarem um do outro. O 
tempo de um último domingo.

EL PALACIO
Nicolás Pereda · Canadá/México · 2013 · DOC · 36’

Documentário que segue o dia a dia de 
dezassete mulheres que vivem juntas 
numa grande casa por razões emocio-
nais e financeiras. Ajudam-se umas às 
outras na sua preparação para vários 
trabalhos. A maioria tornam-se amas, 
empregadas domésticas e enfermeiras 
privadas de doentes da terceira idade.  

18:30 Sala Dois
Competição Experimental 2
Duração da sessão: 73’

FABRIC
Christoph Girardet · Alemanha · 2014 · EXP · 9’

CINZA
Micael Espinha · Portugal · 2014 · EXP/ANI · 10’

WINDOWS BY NIGHT
Luciano Piazza · Argentina/EUA · 2013 · DOC/

EXP · 16’

HACKED CIRCUIT
Deborah Stratman · EUA · 2014 · EXP · 15’

IS IT REAL LOVE? OF COURSE NOT!
Florian Krepcik · Holanda · 2013 · ANI/FIC · 22’

20:00 Sala Dois
Competição Nacional 3

Ver programa na pág. 8.

21:00 Sala Um
Competição Nacional 4
Duração da sessão: 68’

FULIGEM
David Doutel, Vasco Sá · Portugal · 2014 · ANI · 14’

É como fuligem que se deposita nas 
paredes da nossa cabeça. Não a vemos. 
Já faz parte. Depois de todo o tempo 
que ficou para trás uma pergunta 
persistiu: “Porque é que os comboios 
não paravam ali?”

OUTONO
Marco Amaral · Portugal · 2014 · FIC · 11’

“A pequena lagarta vê passar o outono, 
sem pressa de se tornar borboleta”.

FORTUNATO - D'AQUI ATÉ S. 
TORCATO
João Rodrigues · Portugal · 2014 · FIC · 22'

O mundo pacato de Fortunato é 
abalado ao receber uma carta que o 
informa que o banco vai tomar posse 
da sua propriedade.

TAPROBANA
Gabriel Abrantes · Portugal · 2014 · FIC · 23’

Nesta comédia curta, Luís Vaz de 
Camões, o grande poeta da renas-
cença portuguesa, luta criativamente 
enquanto se envolve num estilo de 
vida hedonístico, coprofágico e transfi-
gurado pelas drogas.

21:45 Sala Dois
Fora de Jogo Curtas 1  
Duração da sessão: 80’

VISOR NOTICIÁRIO DE CINEMA Nº26
Perdigão Queiroga · Portugal · 1962 · DOC · 10’

PRE-EVOLUTION SOCCER’S ONE 
MINUTE DANCE AFTER A GOLDEN 
GOAL IN THE MASTER LEAGUE
Miguel Gomes · Portugal · 2004 · EXP · 1’

PANIQUE AU VILLAGE, ÉPISODE 15: 
DÉJEUNER SUR L’HERBE
Stéphane Aubier, Vincent Patar · Bélgica · 2002 

· ANI · 5’

WISLA 
Josef Dabernig · Áustria · 1996 · EXP/DOC · 8’

DERBY
Paul Negoescu · Roménia/Alemanha · 2010 · 

FIC · 15’

TELES 
José Magro · Portugal · 2012 · DOC · 13’

PAISAJE-DISTANCIA. CAMPO DE 
FÚTBOL.
 Lois Patiño · Espanha · 2011 · DOC · 1’

FORZA BASTIA
Jacques Tati, Sophie Tatischeff · França · 

1978/2000 · DOC · 27’

22:30 Sala Um
Competição Internacional 8
Duração da sessão: 61'

THREE STONES FOR JEAN GENET
Frieder Schlaich · Alemanha · 2014 · DOC · 7’

Em abril de 2013, a cantora americana 
Patti Smith vai visitar a campa do escri-
tor francês Jean Genet em Larache, 

Marrocos. Traz-lhe três pedras que 
apanhou para ele há mais de 30 anos.

TANT QU’IL NOUS RESTE DES 
FUSILS À POMPE
Caroline Poggi, Jonathan Vinel · França · 2014 · 

FIC · 30'

Está um calor infernal. As ruas estão 
estranhamente vazias. As palmeiras 
ressentem-se e as caçadeiras choram. 
Joshua quer morrer mas não quer 
deixar o seu irmão Maël sozinho. 
Entretanto encontra-se com um gang: 
os Icebergs.

WASHINGTONIA
Konstantina Kotzamani · Grécia · 2013 · FIC · 24’

“Washingtonia” começa quando o 
coração de uma girafa deixa de ser 
ouvido. “Washingtonia” é um nome 
alternativo para Atenas, um lugar 
onde as pessoas, como os animais, 
ficam melancólicas no Verão por causa 
do calor. “Washingtonia” é a única 
palmeira cujo coração não é devo-
rado pelo escaravelho vermelho pois 
é pequeno e seco e ninguém gosta de 
corações pequenos e secos.

23:30 Sala Dois
Competição Internacional 2

Ver programa na pág. 6.

00:00 Sala Um
Stereo Filme-concerto

SENSIBLE SOCCERS + PEDRO MAIA

OFF THE STRENGTH OF HIS SIDE
Portugal · 2014 · 45’

A jogar em casa e com o mote do 
programa especial “Fora de Jogo!”, 

este filme-concerto apresentará um 
trabalho inédito que junta em palco 
e no ecrã a banda Sensible Soccers, o 
realizador Pedro Maia e o desporto-
-rei. A banda sonora original a cargo 
de Sensible Soccers, na sua primeira 
experiência de interação entre som e 
imagem, dialoga com um filme sem 
montagem e executado em tempo real 
com base na manipulação de loops de 
película com momentos do jogo onde 
foram retiradas as jogadas, o coletivo 
e mesmo a bola. Uma espécie de ballet 
sinestésico onde a interseção entre 
música, cinema e a desconstrução de 
um jogo de futebol é o pontapé de saída 
para este espetáculo.

11:00 Sala Dois
Curtinhas M6

Ver programa na pág. 4.

15:00 Sala Dois
Aventura Antonioni 

DEBATE
Conversa com os artistas da exposi-
ção “Aventura Antonioni”: Stephen 
Connolly, Christoph Girardet e 
Clemens von Wedemeyer

15:00 Lounge Curtas
Campus: Conferência de Imprensa

O programa Campus – autonomi-
zado do projeto Estaleiro – desenvolve 
uma formação avançada de cinema, 
composta por workshops, debates, 
masterclasses, residências artísticas 
e a produção de filmes, em que reali-
zadores com comprovada experiên-
cia trabalham com equipas de estu-
dantes. Nesta sessão, será apresentada 
a segunda edição deste programa, 
com os realizadores que trabalharão 
nos próximos três filmes a produzir: 
Sandro Aguilar, Manuel Mozos e Lois 
Patiño.

15:30 Sala Um
Curtinhas M3
Duração da sessão: 53’

ROCK’IN’RINO
Verena Fels · Alemanha · 2013 · ANI · 3’

ZEBRA
Julia Ocker · Alemanha · 2013 · ANI · 3’

A CENOURA GIGANTE
Pascale Hecquet · França/Bélgica · 2014 · ANI · 5’

CORDEIROS
Gottfried Mentor · Alemanha · 2013 · ANI · 4’

O PAPAGAIO DA MIRIAM
Riho Unt · Estónia · 2013 · ANI · 5’

OS GÉMEOS NA PADARIA 
Mari Miyazawa · Japão · 2013 · ANI · 5’

A PEQUENA CAÇAROLA DO 
ANATOLE
Eric Montchaud · França · 2014 · ANI · 6’

TALENTO ESCONDIDO
Miran Miosic · Croácia · 2013 · ANI · 6’

A HORA FANTASMA
Nils Skapans · Letónia/Estónia · 2014 · ANI · 7’

A LAGARTA E A GALINHA
Michaela Donini, Katya Rinaldi · Itália · 2013 · 

ANI · 10'
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Profícuo artista e cineasta alemão, Clemens von Wedemeyer tem uma 
obra de cinema vasta e diversas exposições de arte contemporânea. É 
graduado pela Academia de Artes Visuais de Leipzig. Em 2014, os seus 
trabalhos são, pela primeira vez, exibidos no Curtas Vila do Conde. 
A sua última obra, “The Cast: Procession” - uma reencenação de um 
incidente com a filmagem de “Ben Hur”, na Cinecittà, em Roma - será 
exibida na competição internacional. Para além disso, a curta-metra-
gem “The Beginning: Living Figures Dying” estará na competição expe-
rimental; e a sua obra, “Silberhöhe”, de 2003, estará exposta na Solar, 
na exposição “Aventura Antonioni”. O seu trabalho procura desvendar 
os processos de construção fílmica e, também por isso, são constan-
tes as referências aos clássicos do cinema.

Clemens Von Wedemeyer Patti SmithVincent Patar e Stéphane Aubier
Cantora, poeta e artista visual americana, determinante na cena do 
punk rock nova iorquina da década de 70, desde o seminal “Horses” 
(1975). Desde então lançou cerca de dez influentes álbuns. No Curtas 
2014, Patti Smith é protagonista de “Three Stones for Jean Genet”, rea-
lizado por Frieder Schlaich, cineasta que regressa ao Festival depois de 
ter estado presente na 2ª e 3ª edição, em meados dos anos 90. Neste 
filme, Smith visita o jazigo de Jean Genet, levando três pedras que 
colecionara para ele há trinta anos. Filmado por Schlaich com uma 
câmara Bolex e rolos 16 mm a preto e branco.

Dupla de cineastas de animação belgas, com diversos filmes desde 
o final da década de 80. Uma das suas séries animadas mais 
conhecidas é “Panique au Village”, da qual saiu o episódio “Le Grande 
Sommeil”, Prémio de Melhor Animação no Curtas 2004. “Panique au 
Village” foi também transformada em longa-metragem, em 2009, 
filme que foi selecionado para o Festival de Cannes. Também alguns 
episódios da série “Picpic André Shoow” foram exibidos no Curtas. A 
sua última longa, “Ernest & Celestine”, recebeu grande atenção crítica, 
incluindo uma nomeação para Óscar de Melhor Animação. No Curtas 
2014, a dupla belga regressa ao Festival com uma nova aventura do 
universo “Panique au Village”: “La Bûche de Noël”. Também o episódio 
“Déjeuner Sur L’herbe” será exibido no contexto do programa especial 
Fora de Jogo!

THE CAST: PROCESSION PANIQUE AU VILLAGE: LA BÛCHE DE NOËL THREE STONES FOR JEAN GENET

OFF THE STRENGTH OF HIS SIDE

SENSIBLE SOCCERS

TANT QU’IL NOUS RESTE DES FUSILS À POMPE

TAPROBANA



16:15 Lounge Curtas
Encontro com Realizadores CN4

Com David Doutel, Vasco Sá, Marco 
Amaral, João Rodrigues e Gabriel 
Abrantes.

17:00 Sala Um
Competição Internacional 9
Duração da sessão: 64’

A BLUE ROOM
Tomasz Siwinski · Polónia/França · 2014 · ANI 

· 14’

Um homem acorda num quarto azul. 
Está preso lá dentro. Não consegue 
sair. Uma janela é a sua única liga-
ção ao mundo exterior. Uma janela 
que filtra a realidade de um modo 
misterioso.

A QUE DEVE A HONRA DA ILUSTRE 
VISITA ESTE SIMPLES MARQUÊS?
Rafael Urban, Terence Keller · Brasil · 2013 · DOC 

· 25’

Max Conradt Jr. guarda a memória de 
um mundo em sua casa e recebe cada 
visitante com a mesma indagação: “A 
que deve a honra de tão ilustre visita 
este simples marquês?”

ANCHA ES CASTILLA/N’IMPORTE 
QUOI
Sergio Caballero · Espanha · 2014 · FIC · 25’

Filme de terror e comédia doentia 
que conta a história de uma criança 
possuída pelo Diabo e os exorcismos 
que pratica com a sua família de modo 
a expulsar o mal.

18:30 Sala Dois
Competição Experimental 3
Duração da sessão: 64’

STILLNESS
Edgar Pêra · Portugal · 2014 · EXP/DOC · 7’

ALL VOWS
Bill Morrison · EUA · 2013 · EXP · 9’

THE BEGINNING. LIVING FIGURES 
DYING
Clemens Von Wedemeyer · Itália/Alemanha · 

2013 · EXP · 18’

LA IMAGEN ARDE
Lois Patiño · Espanha · 2013 · EXP · 30’

A WAY IN UNTILLED
Pierre Huyghe · França · 2013 · DOC · 15’

20:00 Sala Dois
Competição Nacional 4

Ver programa na pág. 9.

21:00 Sala Um
Sessão de Entrega de Prémios

Esta é uma das mais ansiadas sessões 
do Curtas Vila do Conde, onde os 
realizadores em competição sabe-
rão quais são os filmes premiados. A 
sessão inclui ainda a exibição de três 
curtas-metragens.

JORNAL PORTUGUÊS Nº65
Portugal · DOC · 1947 · 11’

Jornal de atualidades que regista o jogo 
de futebol que opôs Portugal e Espanha 
no Estádio Nacional em 1947. Tratava-se 
do 19º confronto entre as duas equipas 
ibéricas, tendo a seleção espanhola saído 
vitoriosa de todos os anteriores embates. 
O triunfo da equipa portuguesa por 4-1, 
constituiu uma página histórica para o 
futebol luso e é apresentado neste filme 
como motivo de orgulho para toda a 
Nação e exaltação da Raça.

DIÁRIO DE UMA VIAGEM
José Miguel Ribeiro · Portugal · 2014 · ANI · 7’

Estreia mundial de filme produzido 
pela Curtas Metragens CRL, no âmbito 
do projeto “Rua Animada”. Uma 
menina e um pão de onde surge um 
peixe é o ponto de partida para uma 
viagem gráfica e inquieta sobre a linha 
que envolve as pessoas.

COPA ALEIXO: ESPECIAL RIO AVE
João Moreira, Pedro Santo · Portugal · 2014 · 

ANI · 6’

Por ocasião dos 75 anos do Rio Ave 
Futebol Clube, o multifacetado Bruno 
Aleixo convida um credenciado painel 
de comentadores que terá a missão de 
analisar a história do maior represen-
tante desportivo de Vila do Conde.

21:45 Sala Dois
Filmes Premiados 1

22:30 Sala Um
Sessão de Encerramento Oficial
Sessão Especial

SARAJEVO
CURTAS DE GRANDES CINEASTAS

Seleção de curtas-metragens de um 
projeto coletivo em que a cidade de 
Sarajevo é protagonista pelo que repre-
senta na história da Europa no último 
século. Um oportunidade única para ver 
as últimas curtas-metragens de Jean-
Luc Godard, Sergei Loznitsa, Cristi 
Puiu, Ursula Meier e Vicenzo Marra.

RÉVEILLON
Cristi Puiu · 2014 · DOC · 10’

LE PONT DES SOUPIRS
Jean-Luc Godard · 2014 · DOC · 9’

RÉFLEXIONS
Sergei Loznitsa · 2014 · DOC · 9’

LE PONT
Vincenzo Marra · 2014 · DOC · 9’

SILENCE MUJO
Ursula Meier · 2014 · DOC · 12’

23:30 Sala Dois
Filmes Premiados 2

00:00 Sala Um
Fora de Jogo Curtas 2
Duração da sessão: 85’

BENFICA – SANTOS
Silva Brandão · Portugal · 1962 · DOC · 10’

RUMBO A PEOR
Alex Brendemülh · Espanha · 2009 · FIC · 12’

L’ARBITRO
Paolo Zucca · Itália · 2009 · FIC · 15’

KEN VAN DER SAR - THE ART OF 
FLYING
Johan Kramer · Holanda · 2011 · FIC · 9’

BAGHDAD MESSI
Sahim Omar Kalifa · Bélgica/Emiratos Árabes 

Unidos · 2012 · FIC · 16’

PANYEE FC 
Matt Devine · Tailândia · 2011 · FIC · 5’

SHORT FILM ABOUT LIFE
Laila Pakalnina · Letónia · 2014 · DOC · 2’

LAS PELOTAS
Chris Niemeyer · Suíça · 2009 · FIC · 15’

11:00 Sala Dois
Filmes Premiados Curtinhas

15:00 Sala Dois
Short Matters! 1
Duração da sessão: 82’

Short Matters! é uma mostra de 
curtas-metragens da European Film 
Academy que apresenta as curtas-
-metragens nomeadas para os 
European Film Awards, em 2013, num 
conjunto de festivais de cinema dentro 
e fora da Europa. Entre eles estão festi-
vais como Veneza, Berlim, Tampere, 
Locarno, Roterdão, Cork ou o Curtas 
Vila do Conde. Esta mostra está divi-
dida em três sessões.

DEATH OF A SHADOW
Tom Van Avermaet · Bélgica/França · 2012 · 

FIC · 20’

SUNDAY 3
Jochen Kuhn · Alemanha · 2012 · ANI · 14’

MORNING
Cathy Brady · Irlanda/Reino Unido · 2012 · FIC 

· 22’

A STORY FOR THE MODLINS
Sergio Oksman · Espanha · 2012 · DOC/EXP · 26’

15:30 Sala Um
Filmes Premiados Curtinhas

17:00 Sala Um
Filmes Premiados 3

18:30 Sala Dois
Short Matters! 2
Duração da sessão: 96’

AS ONDAS
Miguel Fonseca · Portugal · 2012 · FIC · 22’

MISTERIO
Chema García Ibarra · Espanha · 2013 · FIC · 12’

JUMP
Kristina Gozeva, Petar Valchanov · Bulgária/

Suíça · 2012 · FIC · 30’

THOUGH I KNOW THE RIVER IS DRY
Omar Robert Hamilton · Reino Unido/Egito/

Palestina · 2013 · FIC · 19’

ZIMA
Cristina Picchi · Rússia · 2013 · DOC · 13’

20:00 Sala Dois
Short Matters! 3
Duração da sessão: 87’

NUCLEAR WASTE
Myroslav Slaboshpytskiy · Ucrânia · 2013 · FIC 

· 25’

ORBIT EVER AFTER
Jamie Stone · Reino Unido · 2013 · FIC · 20’

CUT
Christoph Girardet, Matthias Müller · Alemanha 

· 2013 · EXP · 12’

HOUSES WITH SMALL WINDOWS
Bülent Öztürk · Bélgica · 2013 · FIC · 15’

BUTTER LAMP
Hu Wei · França/China · 2013 · FIC · 15’

21:00 Sala Um
Filmes Premiados 2

22:30 Sala Um
Filmes Premiados 1
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Prémios
COMPETIÇÃO 

INTERNACIONAL

Grande Prémio “Jameson”

Melhor filme em competição, 

no valor de 2.000 euros, patro-

cinado pela Jameson

Prémios para o melhor filme de  

cada categoria a concurso: Ani-

mação, Documentário e Ficção

Prémio do Público “Aveleda”  

Para o filme da Competição 

Internacional com a melhor 

média de votação atribuída 

pelos espectadores, no valor  

de 750 euros, patrocinado  

pela Aveleda

Prémio do Público  

“SPA – Sociedade  

Portuguesa de Autores” 

Para o filme da Competição 

Nacional com a melhor média 

de votação atribuída pelos 

espectadores, no valor de 

1.500 euros, patrocinado pela 

SPA – Sociedade Portuguesa 

de Autores

Prémio TAP Portugal 

Para a Melhor Média Metragem 

Portuguesa de Ficção 

num valor em viagens na TAP 

equivalente a 1.500€, para 

filmes entre 46-60 minutos 

ou 1.000€ para filmes entre 

25-45 minutos. Se o produtor 

do filme vencedor não puder ou 

não quiser usar aquelas viagens 

então terá a possibilidade de 

VILA DO CONDE SHORT 

FILM NOMINEE FOR THE 

EUROPEAN FILM AWARDS  

Prémio para a melhor curta-

-metragem europeia, que inclui 

a nomeação para os Prémios do 

Cinema Europeu, na categoria 

de curta-metragem, organiza-

dos anualmente pela European 

Film Academy 

COMPETIÇÃO  

VÍDEOS MUSICAIS 

Prémio Vídeos Musicais 

Para o melhor filme da com- 

petição de vídeos musicais

COMPETIÇÃO 

EXPERIMENTAL  

Prémio Experimental  

Para o melhor filme da compe-

tição de filmes experimentais

converter aquele valor em 

dinheiro.

Prémio TAP Portugal 
Para Melhor Média Metragem 

de Documentário Português

num valor em viagens na TAP 

equivalente a 1.500€, para 

filmes entre 46-60 minutos 

ou 1.000€ para filmes entre 

25-45 minutos. Se o produtor 

do filme vencedor não puder 

ou não quiser usar aquelas 

viagens então terá a possibili-

dade de converter aquele valor 

em dinheiro.

Prémio DigiMaster

Prémio para o melhor reali-

zador português, no valor de 

3.000 euros, em serviços,  

patrocinado pela DigiMaster

COMPETIÇÃO  

CURTINHAS  

Prémio Mar Shopping 

Para o melhor filme da com-

petição Curtinhas, eleito por 

um grupo de 15 crianças com 

idades entre os 6 e os 12 anos, 

no valor de 1.000€, patrocina-

do pelo Mar Shopping

COMPETIÇÃO NACIONAL 

MELHOR FILME  

Prémio BPI  

2.000 euros, patrocinado  

pelo Banco BPI 

+ 

Prémio Pixel Bunker 

2.500 euros, em serviços,  

patrocinado pela Pixel  

Bunker Lda

Os filmes da Competição 
Nacional também concorrem 
para os Prémios da Competição 
Internacional.

COMPETIÇÃO TAKE ONE! 

O melhor filme da competição 

Take One! terá os seguintes 

prémios:

Prémio Smiling 

1.500 euros em serviços de 

aluguer de equipamento, patro-

cínio Smiling/ Nova Imagem

Prémio Instituto Português do 

Desporto e da Juventude 

600 euros, patrocinado 

pelo Instituto Português do 

Desporto e da Juventude (IPDJ)

Prémio Restart 

Vale em formação e/ou utiliza-

ção em meios de produção e 

pós-produção com equipa-

mento ou espaços técnico no 

valor de 500 euros na Restart 

- Escola de Criatividade e Novas 

Tecnologias

Prémio Agência  

da Curta Metragem  

O filme premiado será agen-

ciado pela Agência da Curta 

Metragem, garantindo a sua 

inscrição e respetivos custos, 

num circuito internacional de 

festivais de cinema.

DIÁRIO DE UMA VIAGEM

BUTTER LAMP

LE PONT DES SOUPIRS





COMPETIÇÕES  
DE CURTAS 
METRAGENS

Nacional 
17 filmes de 
produção recente 
em estreia nacional, 
animação, ficção 
e documentário, 
em 4 sessões com 
desdobramento. 

Internacional 
34 filmes de todo o 
mundo (18 países 
representados) 
até 60 minutos, 
ficção, animação 
e documentário, 
em 9 sessões com 
desdobramento. 

Experimental 
20 filmes de 12 países,  
em 4 sessões. 

FORA  
DE JOGO!
Sessões de 
cinema (curta e 
longa-metragem) 
onde o futebol é 
o denominador 
comum.  

IN FOCUS
O autor em destaque 
no Festival é Kelly 
Reichardt. 

AVENTURA 
ANTONIONI
Exposição na Solar, 
Galeria de Arte 
Cinemática.

STEREO
4 filmes concerto,  
peixe : avião, Vítor Rua e 
Chris Cutler, Filho da Mãe 
e Jibóia,  Sensible Soccers.  

SHORT MATTERS!
Seleção de curtas-
metragens nomeadas 
para os European Film 
Awards em 2013.

PANORAMA  
NACIONAL
2 sessões, com curtas-
metragens portuguesas.  

PANORAMA  
EUROPEU 
Seleção de curtas de 
países europeus: Polónia, 
Roménia, Finlândia, 
Holanda, Bélgica.

TAKE ONE!
Competição de 
filmes de escola, 
masterclasses, 
maratona de vídeo.  

CURTINHAS 
Competição de 
curtas para crianças, 
oficinas para pais e 
filhos. 

CLUBE  
DO FESTIVAL
A partir da meia 
noite funcionará em 
vários espaços da 
cidade, de 5 a 12 de 
julho. 

Consulte a nossa 
programação online 
para estar a par das 
novidades. 

Solar, Galeria de Arte Cinemática

TODAS AS SESSÕES PARA M/12 ANOS, EXCEPTO QUANDO INDICADO

AVENTURA ANTONIONI
EXPOSIÇÃO

QUARTA 9, 19:00 
GHUNA X 
PERFORMANCE

14:00–24:00

Teatro Municipal Sala 2

Teatro Municipal Lounge Curtas (1º Piso)

15:00

16:15

11:00

15:00

20:00

21:45

23:30

17:00

18:30

17:00

15:30

21:00

22:30

00:00
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Teatro Municipal Sala 1

A partir da 
Meia ‑Noite

CAFÉ DO PARQUE 
FESTA DE 
ENCERRAMENTO 
BANDIDO$

CACAU CAFÉ-BAR 
INDIELISBOA ‑ FESTA 
DE APRESENTAÇÃO 
CARLOS RAMOS

CACAU CAFÉ-BAR 
STAFF NIGHT

CACAU CAFÉ-BAR 
EXPOSIÇÃO ÂNCORA 
STRAY + NITRONIOUS

CAFÉ DO PARQUE 
FESTA DE ABERTURA 
BAILE SI CURUCUCU! 
FT. CUADRILLA DE DJS: 
SATÃ, TIGRE, 
CINHO & PAVÃO

CACAU CAFÉ-BAR 
ANDRÉ TENTUGAL 
(WE TRUST)

CAFÉ DO PARQUE 
SÉRGIO GOMES / 
BREAKS LDA.

CAFÉ DO PARQUE 
OS SETE MAGNÍFICOS

16:45 
IN FOCUS KELLY 
REICHARDT
O ATALHO

TAKE ONE!
COMPETIÇÃO 1

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 5

MOSTRA TRABALHOS 
ESMAE 2013/2014

FORA DE JOGO
EXPOSIÇÃO 
SPORT GROUNDS AND 
STADIUMS
JOSEF DABERNIG

FORA DE JOGO
CONFERÊNCIA
ZIDANE VS BASTIA 
JOÃO ROSMANINHO E 
EDUARDO BRITO

CURTINHAS M/3

MOSTRA TRABALHOS 
CATÓLICA 2013/2014

PANORAMA  
NACIONAL 2

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 6

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 7

TAKE ONE!  
FILMES VIDEO RUN

TAKE ONE!
COMPETIÇÃO 2

IN FOCUS KELLY 
REICHARDT
WENDY AND LUCY

COMPETIÇÃO 
EXPERIMENTAL 1

M/18

COMPETIÇÃO 
EXPERIMENTAL 2

COMPETIÇÃO 
EXPERIMENTAL 3

PANORAMA EUROPEU 
FINLÂNDIA

PANORAMA EUROPEU 
HOLANDA

PANORAMA EUROPEU 
BÉLGICA

CURTINHAS M/6

CAMPUS / FESTIVAIS 
(ENCONTRO COM 
PROGRAMADORES: 
BERLINALE, ROTERDÃO, 
CANNES)

AVENTURA ANTONIONI
DEBATE STEPHEN 
CONNOLLY, CHRISTOPH 
GIRARDET, CLEMENS V. 
WEDEMEYER

IN FOCUS KELLY 
REICHARDT DEBATE

AVENTURA ANTONIONI
CURTAS 1

AVENTURA ANTONIONI
CURTAS 2

N FOCUS KELLY 
REICHARDT RIVER OF 
GRASS

FORA DE JOGO
CURTAS 1

FILMES  
PREMIADOS 1

FILMES  
PREMIADOS 2

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 4

COMPETIÇÃO  
NACIONAL 1

COMPETIÇÃO  
NACIONAL 2

COMPETIÇÃO  
NACIONAL 3

COMPETIÇÃO  
NACIONAL 4

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 9

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 8

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 1

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 2

SHORT  
MATTERS! 2

FILMES  
PREMIADOS 
 CURTINHAS

SHORT  
MATTERS! 1

SHORT  
MATTERS! 3

SESSÃO ESPECIAL
 RUY BELO, ERA UMA VEZ

CURTINHAS M/6CURTINHAS ABERTURA 
MATRAQUILHOS, JUAN 
JOSÉ CAMPANELLA
M/6

AVENTURA ANTONIONI
DESERTO VERMELHO

21:30 
ABERTURA 
IN FOCUS KELLY 
REICHARDT
NIGHT MOVES 
(ANTE‑ESTREIA 
NACIONAL)

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 1

COMPETIÇÃO  
NACIONAL 1

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 2

STEREO
MÉNILMONTANT  
(PEIXE : AVIÃO)

IN FOCUS KELLY 
REICHARDT
OLD JOY

COMPETIÇÃO  
NACIONAL 2

COMPETIÇÃO  
NACIONAL 3

COMPETIÇÃO
INTERNACIONAL 4

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 3

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 5

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 7

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 9

CURTINHAS M/3

COMPETIÇÃO  
NACIONAL 4

COMPETIÇÃO
INTERNACIONAL 6

COMPETIÇÃO VÍDEOS 
MUSICAIS

COMPETIÇÃO
INTERNACIONAL 8

STEREO
OFF THE STRENGH OF 
HIS SIDE (PEDRO MAIA + 
SENSIBLE SOCCERS)

ENCERRAMENTO 
SESSÃO ESPECIAL
SARAJEVO, CURTAS DE 
GRANDES CINEASTAS

FORA DE JOGO
CURTAS 2

FILMES  
PREMIADOS 3

FILMES PREMIADOS 
CURTINHAS

ENTREGA DE PRÉMIOS 
+ FILMES

FILMES  
PREMIADOS 2 

STEREO
 IN THE LAND OF THE 
HEAD HUNTERS (FILHO 
DA MÃE E JIBÓIA)

FILMES
PREMIADOS 1

CAMPUS
AGÊNCIAS (ENCONTRO 
COM DISTRIBUIDORES 
EUROPEUS)

CAMPUS
CONFERÊNCIA 
DE IMPRENSA, 
APRESENTAÇÃO
DO PROJETO

ENCONTRO COM 
REALIZADORES CN1

ENCONTRO COM 
REALIZADORES CN4

ENCONTRO COM 
REALIZADORES CN3

ENCONTRO COM 
REALIZADORES CN2

23:00 
PANORAMA 
NACIONAL 1

17:30
CURTINHAS M/9

COMPETIÇÃO 
INTERNACIONAL 3

PANORAMA EUROPEU 
POLÓNIA

PANORAMA EUROPEU 
ROMÉNIA

FORA DE JOGO
THE SECOND GAME
CORNELIU PORUMBOIU

STEREO
NOSTRA FIDES (LIVE 
KICK REMIX) EDGAR 
PÊRA (VÍTOR RUA, 
CHRIS CUTLER)


