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auditório municipal

sala dois

solar – Galeria de arte 
cinemática

casa José Régio

10º mercado da curta metragem

[-3b] clube do festival

Poster Review

Parque

metro 

onde dormir 

estalagem do brazão 
Avenida Dr. João Canavarro, 4480-
668 Vila do Conde
T: 252 642016 F: 252 642028
estalagembrazao@netcabo.pt
www.estalagemdobrazao.com

Residencial bento de freitas
Avenida Bento de Freitas, 398, 
4480-656 Vila do Conde
T: 252 633557 F: 252 633077

Hotel sant’ana
Monte Sant’Ana, Azurara, 4480 
Vila do Conde
T: 252 641717 F: 252 642693
geral@santanahotel.net
www.santanahotel.net

Hotel Villa c
Estrada Nacional 13, Azurara, 
4480-151 Vila do Conde
T: 252 240420 F: 252 240429
geral@villachotel.com
www.villachotel.com

onde comer

bombordo
Av. Marquês Sá da Bandeira
T: 252 638829

Ramon
Rua 5 de Outubro, 178
T: 252 631334

doca
Rua Dr. Elias Garcia, 35
T: 919687304

bacchus Wine bar
Praça José Régio, 70
T 917374970

Presto Pizza
Praça José Régio
T: 252 688376

bartholomeo
Hotel Forte S. João Baptista
Avenida Brasil
T: 252 240600

o Pesqueiro
Praça José Régio, 113
T: 933 030038

cacau café
Praça da República, 42

bar do auditório municipal
Praça da República
T: 252 248469

alto PatRocínio aPoio exPosição solaR

PatRocinadoRes de PRémios

emPResas associadas

aPoios à diVulGação

contactos:

Geral
Auditório Municipal
Praça da República
4480-715 Vila do Conde
T: +351 252 646516
F: +351 252 248416

info@curtas.pt
www.curtas.pt

informações e bilheteira
Auditório Municipal,  
de 5 a 13 de Julho
Das 14:00h às 00:30h
T: 252 248469

secretariado do festival
Auditório Municipal (1º piso), de 5 
a 13 de Julho
Das 10:00h às 22:00h
T: 252 683 185

Preçário:

free-pass: 
25€ (compra antecipada, até 4 
de Julho)
35€ (a partir de 5 de Julho)
Acesso livre a todas as sessões 
do Festival, filmes concerto, 
festas no [-3b] (Clube do Festival), 
Mercado da Curta Metragem e 
oferta de catálogo oficial. 

sessões auditório municipal:
3,00€*
sessões sala 2: 
2,50€*
filmes concerto  
auditório municipal:
5,00€ a 7,00€
concertos e performances sala 2:
4,00€*
*com 20% de redução para 
portadores de Cartão de 
Estudante

catálogo do festival:
5,00€
t-shirt:
10,00€

informações úteis:

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)

A28 (Porto – Viana do Castelo) 
Saída Vila do Conde
Existem vários serviços de 
autocarro com paragem em Vila 
do Conde

Parque de estacionamento:
Praça José Régio e Mercado 
Municipal (excepto Sexta-feira)
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A 16ª edição do Curtas Vila do Conde vem confirmar a 
opção há muito feita pelo festival de apostar naquilo 
que a linguagem cinematográfica pode conter e inspi-
rar: transformação, evolução, originalidade e audácia 
criativa. Queremos que  o Curtas continue a ser um es-
paço de diálogo entre o cinema e os territórios que lhe 
são contíguos e que contamina com facilidade como as 
artes plásticas, o vídeo e a vídeo-arte, a música… E que 
continue sendo também um espaço de descoberta de 
novas linguagens e expressões artísticas.
É esta diversidade de abordagens que continua a ca-
tivar o público que todos os anos se junta a nós nesta 
celebração do cinema e da  liberdade criativa durante a 
semana que dura o festival.

Mais uma vez, o Curtas assenta a sua programação 
no eixo composto pelas competições internacional  e 
Nacional de curtas metragens que este ano inclui uma 
selecção de filmes onde se assiste a um regresso em 
força à arte de contar uma história, bem espelhado na 
quantidade de ficções de grande qualidade e originali-
dade que compõem esta secção. 
A Competição Internacional apresentará 38 filmes, 
produções de todos os géneros que no seu conjunto 
atestam a pluralidade de linguagens, a independência 
das abordagens artísticas, o atenuar das delimitações 
entre géneros e o espírito de experimentação que são a 
imagem de marca do Curtas. 

A competição nacional de Vila do Conde continua a 
ser a montra das novíssimas curtas produzidas em 
Portugal e este ano estamos convictos que os 14 filmes 
seleccionados são uma vez mais reflexo do prestígio 
que o cinema português tem vindo a construir ao longo 
destes anos, e em que o Curtas tem inegavelmente con-
tribuído para esse reconhecimento. Das 14 obras, 12 
são estreias, o que sublinha a importância que o Curtas 
tem enquanto plataforma de lançamento do que de 
mais novo se faz neste formato no nosso país.
As secções competitivas do festival não se esgotam 
aqui e teremos de novo o take one!, onde os estudantes 
das escolas de cinema e audiovisuais portuguesas têm 
a oportunidade de mostrar os seus trabalhos mais re-
centes e também a competição de Videoclips que mais 
uma vez inclui alguns nomes importantes do panorama  
musical e audiovisual internacional.

exPosição · Régio e oliveira –  
uma amizade que se cruza na Película

centro de documentação José Régio,  
Junho a setembro
terça a domingo , 10:00 – 18:00
“A minha intimidade com Régio pode resumir-
se assim a uma longa conversa, principiada em 
Dezembro de 1931, em que a minha curiosidade 
procurava um melhor saber, aprofundando o meu 
conhecimento sobre o que representa a arte na vida 
e que significado poderia ter isso a que chamamos 
expressão artística.
Com a sua morte, o diálogo não parou. E como poderia 
parar um diálogo com um espírito tão rico como o de 
José Régio?”
Oliveira, Manoel (1994),“O Amante da Verdade” 
in Régio, Oliveira e o Cinema

A secção Remixed é o nosso compromisso com pro-
postas criativas que promovem sínteses entre criação 
visual, audiovisual e musical. O programa de curtas 
metragens da edição de 2008 do Remixed congrega 13 
filmes muito recentes de carácter mais experimental, 
que privilegiam abordagens inovadoras da interacção 
entre imagem, som e música. 
Para além das curtas, o Remixed incluirá um conjunto 
de filmes-concerto onde se destacam os Mão Morta 
que interpretam uma banda sonora original para os 
filmes da artista vanguardista norte americana Maya 
Deren (1917 – 1961), Legendary Tiger Man e os filmes 
de animação experimental do neozelandês Len Lye 
(1901 – 1980) e a música dos Loosers para uma selec-
ção de curtas do prolífero realizador experimental Stan 
Brakhage . As performances integradas no Remixed 
incluem os Evols + p. ma, “Pictures Are Not Movies”, 
de António Olaio e João Taborda, e “Untitled” dos norte 
americanos Luis Recoder / Sandra Gibson.

Este ano, na secção in focus, destaca-se a exposição 
retrospectiva da obra do artista/cineasta austríaco 
Martin Arnold que estará patente na Galeria Solar e 
será inaugurada no dia 4 de Julho. Arnold estará em Vila 
do Conde para apresentar uma masterclass e acompa-
nhar o público numa visita guiada pela exposição.
Na década de 90, Arnold notabilizou-se como cineasta 
na vanguarda austríaca através das suas composições 
com “found footage” mas nos últimos anos tem estado 
quase exclusivamente dedicado à arte e  a obras que 
expõe em contextos museológicos.
Esta secção fica completa com a apresentação de cur-
tas e longas-metragens do consagrado e premiado ci-
neasta chinês Yu Lik-Wai como “All Tomorrow’s Parties”, 
“Love Will Tear Us Apart” e “Neon Goddesses”.  
Yu Lik-Wai também estará no Curtas para fazer uma 
masterclass e apresentar um excerto do seu mais recen-
te filme, totalmente rodado em São Paulo, “Plastic City”.

in Progress, um espaço de programação dedicado a rea-
lizadores cujas obras já foram exibidas em Vila de Conde 
acolhe de novo o aclamado cineasta taiwanês Tsai Ming-
Liang, que ganhou o Grande Prémio do Curtas em 2003 
com “La passerelle disparue”. Desta vez Tsai faz uma 
incursão no universo da arte e toma o espaço da Solar 
com “Erotic Space”, uma instalação onde o contraste da 

sordidez do espaço físico e o registo visual das viagens 
do artista e conversas com o seu actor de eleição, Lee 
Kang-Sheng, não deixará ninguém indiferente.
Jens Jonsson, vencedor em Vila do Conde em 2004 com 
“Fragile”, volta com “The King Of Ping Pong”, um filme que 
ganhou o prémio World Cinema no Festival de Sundance 
2008 e que conta uma história comovente sobre as difi-
culdades de um jovem que só é bom no ping pong.
De Lars Von Trier, veremos uma curta comédia na ses-
são de encerramento. De Bruce Labruce, veremos o seu 
novo filme trash de terror gay/zombie “Otto. Or, Up With 
Dead People” estreado no Festival de Berlim 2008.
O vencedor do Curtas 2007, Ken Jacobs, chega-nos com 
“Razzle Dazzle – The Lost World” e o actor-fetiche do 
cineasta taiwanês Tsai Ming-Liang, Lee Kang Sheng, 
apresentará o seu segundo filme, “Help Me Eros”.
Teremos ainda a presença de Khalil Joreige e Joana 
Hadjithomas, dos Pleix e de Liew Seng Tat.
O In Progress tem ainda o orgulho de fazer a ante-es-
treia do filme de Miguel Gomes, “Aquele Querido Mês de 
Agosto”, recentemente apresentado na “Quinzena dos 
Realizadores” em Cannes.

O Festival junta-se a outras homenagens já feitas ao 
cineasta Manoel de Oliveira e também à celebração do 
seu centenário com a exposição que se debruça sobre a 
amizade de Oliveira e José Régio, “Régio E Oliveira – 
Uma Amizade Que Se Cruza Na Película”. Esta exposi-
ção estará na Casa José Régio, bem perto do Auditório.

Outros motivos para acompanhar o festival e neste 
caso participar activamente, é o 8º Video Run Restart, 
uma maratona de 24 horas em que várias equipas com-
pletam um filme a apresentar durante o festival, bem 
como os workshops do Take One!

Mais uma vez, o Curtas traz-nos uma quantidade e uma 
variedade de propostas estéticas, temáticas e artís-
ticas que pretendem não só permitir a descoberta do 
que de mais novo se faz actualmente no cinema, mas 
também redescobrir obras esquecidas, divulgar nomes 
pouco conhecidos em Portugal, e reunir profissionais, 
cineastas e público numa semana que incentiva, des-
perta e consolida o simples gostar de cinema.

O diálogo continuou e, assim, esta exposição 
intitulada “Régio e Oliveira…” faz todo o sentido no 
ano em que Manoel de Oliveira comemora o seu 
centenário. A exposição dá a conhecer a relação de 
amizade, intimidade e cumplicidade que uniu e une 
dois grandes vultos do mundo da arte. 

O visitante terá oportunidade de ver alguns artigos 
e publicações sobre cinema das duas figuras, bem 
como com a listagem da filmografia completa 
de Oliveira e com informações sobre os filmes 
realizados a partir da adaptação de obras de Régio, 
nomeadamente, “Benilde ou a Virgem Mãe”, “As 
pinturas do meu irmão Júlio”, “O meu caso”, “Acto da 
Primavera “ e “O Quinto Império”. Poderá também 
constatar, através da sua imensa correspondência, 
que a amizade que os uniu era verdadeira e 
profunda. 

exPosição
Poster Review

14 cartazes, 14 ilustrações
Poster review é uma exposição de 14 cartazes 
imaginários para 14 curtas portuguesas. As 
propostas partem dos pontos de vista dos 14 
ilustradores, que apresentam uma imagem 
construída a partir da sinopse de uma das curtas-
metragens a concurso. No convite aos autores, 
não existem referências visuais, /breefing/ ou 
encomenda do realizador, apenas uma sinopse 
descritiva do filme, como ponto de partida para o 
imaginário visual de cada autor. As propostas são 
impressas em formato 50x70 e expostas durante o 
decorrer do Festival.

take one!

inaugurada em 2004, esta secção competitiva 
destina-se a premiar novos realizadores ligados aos 
estudos cinematográficos e à área do audiovisual nas 
escolas superiores de cinema do país. nesta edição, 
são apresentados 16 filmes provenientes de 8 esco-
las nacionais, que concorrem a um apetecível prémio 
(ver os prémios do festival na página 10). 

Para além da mostra competitiva, o take one! 
inclui ainda dois workshops (ver pág. 3), master-
classes, conferências e o 8º Vídeo Run Restart (4 a 
6 Julho), uma maratona de 48 horas, aberta a nível 
nacional, em que cada equipa, munida de uma 
câmara de vídeo digital, tem de fazer a captação 
e a edição de imagem e som, para um trabalho de 
duração máxima de 3 minutos de qualquer género: 
ficção, documentário, experimental ou outro.

WoRksHoPs take one
inscrições em: www.curtas.pt

Workshop audiovisuais analógicos
Workshop super 8
formador: ian Helliwell 
data: 7 – 11 de Julho 2008
Este workshop tem como objectivo a criação de 
um filme Super-8, proporcionando uma abordagem 
prática onde se utiliza equipamento e materiais 
analógicos. Através da colagem e da animação 
directa – pintando e riscando sobre a superfície do 
Super-8 – cada participante criará uma sequência 
de um filme abstracto que fará parte de um outro 
colectivo. A banda sonora será feita a partir de 
material “reciclado” – montagem de fitas e som 
magnético.
 
Workshop stop by. shoot film
Workshop kodak 16 mm
formador: Randy tack
data: 7, 8 e 9 de Julho 2008
Este workshop pretende demonstrar como pode ser 
fácil e divertido rodar imagens de qualidade com 
película cinematográfica. Em poucas horas e com 
o apoio de um experiente director de fotografia, os 
participantes poderão aprender a utilizar película e 
uma câmara de 16mm.
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22:00 solar · inauguração

maRtin aRnold
exposição

Nesta exposição, articulam-se 
duas tendências que caracteri-
zam diferentes momentos na obra 
de Arnold: a criação de instala-
ções vídeo para museus, que ocu-
pou os últimos seis anos da sua 
produção artística, acompanhada 
por um progressivo abandono do 
seu trabalho enquanto cineasta, 
que o notabilizou internacional-
mente na década de 90.

O primeiro núcleo é constituído 
por “Deanimated” e “Dissociated”, 
concebidos em 2002 para a 
exposição que a Kunsthalle 
Wien (Viena, Áustria) dedicou ao 
artista. Estes trabalhos, a preto 
e branco, e apresentados como 
instalações vídeo, em articulação 
com o espaço onde são exibidos, 
têm como ponto de partida a 
manipulação de excertos de clás-
sicos do cinema de Hollywood, 
remetendo-nos para uma fase 
anterior da sua obra no campo do 
cinema experimental. 

Os trabalhos mais recentes de 
Arnold prescindem da mani-
pulação digital de excertos do 
cinema clássico americano que 
caracterizava as suas obras 
anteriores, dando lugar à criação 
de instalações que revelam uma 
maior aproximação à vídeo arte 
e à performance, apresentadas 
em díptico ou tríptico. A par da 
continuidade da utilização do 
vídeo como elemento central 
do seu trabalho, surgem novos 
elementos a cores filmados pelo 
próprio artista.
—
Até 7 de Setembro

o curtas Vila do conde – festival internacional de cinema apresenta 
este ano duas sessões de filmes para crianças, continuando uma 
colaboração regular com estabelecimentos de ensino do concelho, 
designadamente durante o evento “animar”, que tem lugar no início de 
cada ano.
ambas as sessões foram concebidas para os espectadores mais novos 
– os do ensino pré-escolar e os do 1º ciclo, e ambas estarão disponí-
veis para as escolas, mediante marcação, para além da sua inclusão no 
horário do festival.
o festival nemo, de Paris, dedicado às novas imagens, compôs para o 
curtas a sessão nemo@curtas, uma selecção de animação digital para 
crianças e jovens. 
a segunda sessão é uma apresentação da iniciativa anual “animar”, 
da responsabilidade da equipa da curtas metragens cRl, que tem 
lugar em Janeiro e fevereiro. além de uma reportagem que mostra os 
momentos mais importantes da sua terceira edição (2008), contempla 
ainda os filmes realizados pelas crianças nos ateliers, e alguns dos 
filmes que participaram nas exposições realizadas no decurso das 
anteriores edições do “animar”. 

14:30 auditório
sessão infantil animar
Duração da Sessão: 51:00

animaR 3
João Gomes, Portugal, doc, 11:25

o assalto
alunos da escola eb1 de Vila do 
conde, Portugal, ani, 03:05

azul / castanHo / 
VeRde / VeRmelHo
alunos da escola secundária José 
Régio de Vila do conde, Portugal, 
ani, 04:00

cosmix
agostinho marques, ani, 08:00

HistóRia de um caRamelo
Pedro teixeira, Portugal, 
ani, 10:00

o elefante
nuno beato, ani, 00:38

o botão
nuno beato, Portugal, 
ani, 00:30

a saRdinHa
nuno beato, Portugal, 
ani, 00:30

a noite
Regina Pessoa, Portugal,
 ani, 07:35

estóRia do Gato e da lua
Pedro serrazina, Portugal, 
ani, 05:00

at land
maya deren, eua, 14:00

mesHes of tHe afteRnoon
maya deren, eua, 16 mm, 14:00

Ritual in tRansfiGuRed time   
maya deren, eua, 14:00

As curtas-metragens de Maya 
Deren têm uma componente 
eminentemente experimental, 
quer na abordagem narrativa, 
muito mais próxima da criação 
de ambientes poéticos do que 
do relato de uma história, quer 
no sentido puramente técnico 
da prática cinematográfica. Foi 
essa faceta experimental que 
os Mão Morta retiveram para 
informar a produção do seu 
acompanhamento musical.

01:00 [-3] clube do festival

festa de abeRtuRa
black dolls + double on fire [Pt]
Black Dolls trata-se da junção de 
duas das principais activistas da 
música electrónica na cidade do 
Porto para apresentar um projecto 
contemporâneo com uma forte ver-
tente conceptual onde a música e a 
imagem assumem uma identidade 
própria, única e irreverente.
Também do Porto vem a dupla 
Nuno Carneiro & Jonas Leitão, 
com o projecto Double on Fire, 
alternando entre as vertentes 
mais electrónicas e a explora-
ção de outros domínios como o 
newjazz/soul, ritmos brasileiros 
revestidos de samba e bossa 
nova, apontamentos de música 
cubana, reggae/dub, disco, old 
school e funk. 

trabalhos em exposição:

coVeRVeRsion
martin arnold, Áustria, 2008

cloudy insulin 
martin arnold, Áustria, 2006

silent Winds
martin arnold, Áustria, 2005

deanimated
martin arnold, Áustria, 2002

dissociated
martin arnold, Áustria, 2002

21:30 auditório · [in Progress] 1

tHe kinG of PinG PonG
Jens Jonsson, suécia, 1:47:00

Vencedor do Curtas Vila do Conde 
em 2004 com “Fragile”, Jens 
Jonsson regressa ao festival com 
este drama afectuoso e cheio 
de humor, cuja originalidade lhe 
tem valido um percurso notável 
pelos festivais de cinema de todo 
o mundo. 
O filme, vencedor do prémio World 
Cinema em Sundance 2008 conta 
a história de Rille, um adolescente 
ostracizado e gozado em todo o 
lado, excepto na mesa de ping 
pong, onde é o rei. 
Assinala também a abertura 
da secção In Progress, onde as 
longas metragens estão especial-
mente em destaque no primeiro 
fim de semana do Festival, antes 
do início dos programas de 
competição.

00:15 auditório · [Remixed] 1

filme conceRto mão moRta
filmes de maya deren
Duração da sessão: 45:00

a study in cHoReoGRaPHy  
foR cameRa
maya deren, eua, 03:00

sexta 4 sábado 5

eRotic sPace
tsai ming-liang, taiwan, 2007

Até 24 de Agosto

A primeira instalação apresenta-
da na Solar exclusivamente para 
maiores de 18 anos mas onde 
nada é explicito, a não ser que os 
visitantes assim o desejem. 
“Erotic Space” é composta por 
quatro pequenas salas incluídas 
numa sala maior e escura, 
deliberadamente concebida para 
parecer uma sauna gay. Cada 
sala contém um colchão barato, 
um rolo de papel higiénico e uma 
televisão emitindo um DVD em 
loop das viagens pessoais do 
artista filmadas em vários países 
durante os últimos 10 anos. Para 
além das viagens, o vídeo mostra 
várias conversas privadas e cân-
didas entre o artista e o seu cola-
borador de longa data e “musa”, o 
actor Lee Kang-Sheng.
Os espectadores podem deambular 
livremente de sala em sala no 
espaço escuro da exposição, ilumi-
nado apenas pela luz dos ecrãs de 
televisão. Isto permite encontros 
íntimos com estranhos anónimos. 
E, inclusivamente, podem trancar-
se por dentro, se quiserem.

sessões para crianças

a produção portuguesa de curtas metragens na actualidade contrasta 
enormemente com a que existia quando em 1995 o festival de Vila 
do conde decidiu criar uma secção competitiva dedicada às curtas 
portuguesas. desde então, a competição nacional do curtas afirmou-
se como a montra privilegiada das novas produções deste formato 
e mais uma vez a prova disso é a quantidade de estreias que vamos 
ter durante esta edição do festival – 12 filmes dos 14 portugueses 
seleccionados.
a selecção de curtas portuguesas não se esgota na competição e 
estende-se a outros filmes de qualidade que por terem já alguma 
exposição pública, particularmente através de exibições em festivais, 
são apresentados na secção Panorama nacional que este ano inclui 
cinco curtas.
o que importa destacar do conjunto dos filmes portugueses a apresen-
tar em 2008, acima de tudo, é o potencial criativo do cinema português 
e a pluralidade e variedade de expressões que comporta.

competição nacional
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in Progress é um espaço de programação dedicado a realizadores cujas 
obras já foram exibidas em Vila de conde, e em registos diversos, desde 
a instalação vídeo à longa metragem. este ano, traz-nos um conjunto 
alargado de obras, várias delas de autores que já venceram o festival 
em anos anteriores. destaque para o aclamado cineasta taiwanês tsai 
ming-liang (que ganhou o Grande Prémio do curtas em 2003 com “la 
passerelle disparue”), desta vez com uma incursão no universo da arte 
com “erotic space”, uma instalação onde a sordidez do espaço físico 
contrasta com o registo visual das viagens do artista e conversas com 
o seu actor de eleição, lee kang-sheng (ele próprio com a sua segunda 
longa metragem apresentada nesta mesma secção, Help me eros, por 
sinal produzida por tsai ming-liang). mas também Jens Jonsson, vence-
dor em Vila do conde em 2004 com “fragile”, volta com “the king of Ping 
Pong”, a sua estreia na longa metragem, o vencedor do curtas 2007, ken 
Jacobs, chega-nos com “Razzle dazzle – the lost World” e o português 
miguel Gomes, várias vezes exibido e premiado no festival faz aqui a 
ante-estreia do seu filme “aquele Querido mês de agosto”, recentemen-
te apresentado na “Quinzena dos Realizadores” em cannes.
um momento maior desta secção é a exibição, em estreia internacional, 
do último filme de Joana Hadjithomas e khalil Joreige, “Je veux voir”. 

Je Veux VoiR HELP ME EROS

14:30 auditório · sessão infantil

nemo@curtas
Duração da sessão 48:09

HeRbstlaub
oliver Vogel, Phipill noll, 
alemanha, ani, 03:03

tHe GReat escaPe
damian nenow, Polónia, 
ani, 06:23

fit sonG  
(coRnelius music Videos)
koichiro tsujikawa, Japão, 
ani, 04:00

al dente
Jean-françois barthelemy, 
maël francois, frança, ani, 06:07

blossom in blue
anne-claire Vives, Guillaume 
arrighi, frança, ani, 05:01

Justice RunneRs
satoshi tomikoa, Japão, 
ani, 05:08

fRiGo
alexandra Gasztowtt, tristan 
Hocquet, frança, ani, 05:37

i’m cloud (mtV ident)
tomas Garcia, argentina, 
ani, 02:00

bois (camPaGne aRt)
sébastien fau, frança, 02:30

PikaPika, liGHtninG doodle 
PRoJection
kazue monno, takeshi nagata, 
Japão, 04:00

salmon dance
dom & nic, Reino unido, 
ani, 04:20

uma espécie de normalidade.
Liew Seng Tat (Jinjang, 1979) é 
conhecido pelas suas comédias 
negras, hilariantes, ridículas, 
absurdas e ainda assim, 
comovedoras. Desde que a sua 
primeira curta metragem, “Bread 
skin with strawberry jam”, foi 
exibida no Malaysian Shorts do 
Malaysian Film Club que os seus 
filme ganham sempre o prémio do 
público deste certame. “Flower in 
the Pocket”, ganhou quase todos 
os prémios mais importantes nos 
diversos festivais em que tem 
participado, incluindo o Festival 
de Roterdão.

23:00 auditório · [in Progress] 3

otto; oR, uP WitH dead PeoPle
bruce labruce, alemanha, 
canada, 1:34:00

interdito a menores de 18 anos.
a direcção do festival adverte que 
algumas sequências deste filme 
podem ferir a susceptibilidade de 
alguns espectadores.
Otto, um jovem zombie com am-
nésia aparece numa auto-estrada 
remota. Pede boleia para Berlim 
e começa a explorar a cidade. 
Pouco depois é descoberto pela 
cineasta underground Medea Yarn 
que começa a fazer um documen-
tário sobre ele. Entretanto, Medea 
está a tentar terminar “Up with 
Dead People,” um épico politico-
porno-zombie no qual trabalha há 
anos. Quando Otto descobre que 

17:00 auditório
sessão especial lisandro  alonso

en la VeReda
lisandro alonso, argentina, 
2001, 02:00

la libeRtad
lisandro alonso, argentina, 
1995, 1:13:00
Sessão dupla onde poderemos 
descobrir o primeiro filme do ar-
gentino Lisandro Alonso, a curta 
metragem “Dos en la Vereda” em 
complemento da sua primeira 
longa de ficção “La Libertad”. 
Este filme relata o quotidiano de 
Misael, um habitante das Pampas, 
quase um eremita, que sobrevive 
apenas com o indispensável. 
Neste filme o realizador exprime 
um estilo que explora um território 
vizinho ao cinema documental. 

21:30 auditório · [in Progress] 2

floWeR in tHe Pocket
liew seng tat, malásia, 
fic, 1:37:00

A primeira longa metragem de 
Liew Seng Tat “Flower in the 
Pocket” juntou recentemente 
mais um prémio ao seu palmarés, 
desta vez, o Lotus do Júri do 10º 
Festival de Cinema Asiático de 
Deauville, França. 
“Flower in the Pocket”conta a his-
tória de um pai viúvo demasiado 
absorvido na sua dor para prestar 
atenção aos seus dois filhos. As 
crianças adoptam um cachorro, 
que passam a adorar e que, de 
certa forma, será o catalisador 
que devolverá à família truncada 

in Progress

domingo 6 segunda 7

21:30 auditório · [ci] 

competiçao internacional 1
Duração da sessão 01:19:40

midniGHt lost and found
atul sabharwal, índia, fic, 18:30
Arvins, o farmacêutico, é fã do 
Batman. Será que uma prostituta 
o pode ajudar a transformar-se 
em superherói?

eVeRyday is not tHe same
martin turk, eslovénia, fic, 12:10
Pequenas coisas da vida quotidia-
na de seis pessoas diferentes: um 
mulher grávida, o seu marido, outra 
mulher, o amante e um carteiro.

cHainsaW
dennis tupicoff, austrália, 
ani, 24:00

Frank e Ava Gardner, amantes dos 
rodeos,  “protagonizam” este fil-
me sobre segurança no manuseio 
de serras eléctricas.

alexandRa
Radu Jude, Roménia, fic, 25:00
Tavi, um trintão, descobre que 
Alexandra, a sua filha de quatro 
anos, já não lhe chama “Papá”.

22:00 sala dois · [Remixed]

eVols + P.ma

Projecto de carlos lobo 
(clockwork), frança Gomes 
e nuno santos (mainslide e 
bildmeister), os evols são o oposto 
das últimas tendências musicais: 
mantendo-se fiéis a um som 
experimental, repetitivo e minimal 
com base em três guitarras, daí 
resulta uma amálgama de som 
que por vezes nos remete para 
as experiências sónicas de Glenn 
branca, Rhys chatman ou sonic 
boom dos extintos spacemen 3. 
nesta actuação, contam com a 
colaboração de Pedro maia na 
componente visual.

23:00 auditório · [in Progress] 4

aQuele QueRido mês  
de aGosto
miguel Gomes, Portugal,  
fic, 2:30:00

No coração de Portugal, serrano, o 
mês de Agosto multiplica os popu-
lares e as actividades. Regressam 
à terra, lançam foguetes, con-
trolam fogos, cantam karaoke, 
atiram-se da ponte, caçam javalis, 
bebem cerveja, fazem filhos. Se 
o realizador e a equipa do filme 
tivessem ido directamente ao 
assunto, resistindo aos bailaricos, 
reduzir-se-ia a sinopse: «Aquele 
Querido Mês de Agosto acom-
panha as relações sentimentais 
entre pai, filha e o primo desta, 
músicos numa banda de baile». 
Amor e música, portanto.

tem uma carteira no seu bolso 
que contém informação sobre 
o seu passado - antes de mor-
rer - começa a recordar alguns 
pormenores, incluindo memórias 
do seu ex-namorado, Rudolf. 
Otto combina encontrar-se com 
Rudolf no pátio da escola onde se 
conheceram, o que acaba por ter 
resultados devastadores.

23:00 sala dois · 
8º Video Run Restart

maratona de vídeo 48 horas
O conceito é simples: durante 24 
horas, os video-runners captam 
imagens do tema obrigatório com 
sua câmara Mini-Dv e nas 24 
horas seguintes os concorrentes 
procedem à edição dos traba-
lhos. Os concorrentes só podem 
participar em  equipa e no fim 
devem apresentar um filme com 
duração não superior a 3 minutos, 
de qualquer género: experimental, 
documentário, ficção, videoclip 
ou outro.
Nesta sessão são apresentados 
todos os trabalhos realizados pe-
las várias equipas concorrentes.



6 curtas · vila do conde

15:30 sala dois · [ci] 

competição internacional 6
Duração da sessão: 01:26:00
(ver informação detalhada na 
programação de 10 de Julho)

17:00 auditório · [in Progress] 5

HelP me eRos
lee kang-sheng, taiwan,  
2007, 1:43:00

Produzido por Tsai Ming-Liang, 
este é o segundo filme realizado 
por Lee Kang-Sheng que é tam-
bém o actor-fetiche de Tsai.   

O filme conta-nos a história 
de Ah Jie que perdeu tudo na 
bolsa durante uma grave crise 
económica e passa os seus dias 
no seu apartamento selado 
fumando charros e cuidando das 
suas plantas de marijuana que 
secretamente mantém no seu 
guarda-roupa. Em desespero, 
Ah Jie telefona para uma linha 
de apoio ao suicida e conhece 
Chiy, cuja voz doce e suave o faz 
apaixonar-se pela imagem de 
fantasia que constrói dela. Ele 
tenta convidá-la para sair mas é 
rejeitado repetidas vezes. Começa 
então a projectar a sua fantasia 
de Chyi em Shin, a nova rapariga 
do quiosque de nozes. Shin está 
sempre vestida com roupas sexy 
para seduzir os clientes do sexo 
oposto. Ah Jie vai-se aproximando 
dela e rapidamente ambos se 
entregam a um mundo de pra-
zeres eróticos e psicadélicos. 
Simultaneamente, Ah Jie começa 
a perseguir Chyi.

o cineasta em foco desta 16ª edição do curtas é o chinês yu lik-Wai, 
que estará presente em Vila do conde para apresentar uma master-
class e três sessões do festival.
nascido em 1966 em Hong kong, yu lik Wai graduou-se no insas 
(institut national superieur des arts de spectacle), bélgica. está acti-
vamente envolvido em produções tanto em Hong kong como na china. 
o seu primeiro filme, o documentário “neon Goddesses”,  foi premiado 
com o Grande Prémio do Júri no festival internacional de docu-
mentário de marselha.
a sua primeira longa-metragem, “love Will tear us apart”, exibida 
na selecção oficial do festival de cannes de 1999, foi elogiada pelo 
singular mas sensível retrato que faz dos imigrantes de Hong kong e 
dos seus problemas. 
“all tomorow’s Parties” fez parte da selecção oficial “un certain Re-
gard” no festival de cannes de 2003.
o seu novo filme “Plastic city” é uma co-produção brasil-china-Japão, 
totalmente rodada em são Paulo, da qual será apresentado um excerto 
durante a masterclass.

la coPie de coRalie
nicolas engel, frança, fic, 21:40
O Sr. Conform, dono da loja de 
fotocópias “Conform Copy”, vive 
com a memória de uma mulher 
que desapareceu há trinta anos.

dennis
mads matthiesen, dinamarca, 
fic, 18:00
Dennis, um bodybuilder introver-
tido, convida uma rapariga para 
sair. Apesar da oposiçao da sua 
mae, Dennis aventura-se numa 
noite que nunca esquecerá...

tHe adVentuRe
mike brune, eua, fic, 22:00
O tranquilo picnic de um casal de 
reformados é interropido por um 
intruso silencioso cuja história 
expoe os perturbadores mistérios 
da existência.

22:00 sala dois · [Remixed] 5

untitled
luis Recoder / sandra Gibson, 
eua, 40:00 · Performance com 2 
projectores 16mm

Sandra Gibson trata a película 
como matéria-prima, pintando, 
usando stencils e riscando 
directamente sobre os frames e 
explorando as propriedades do 
celulóide. Recoder cria obras de 
cinema conceptual que exploram 
a relação entre o material filme, a 
projecção e o espaço do cinema. 
Nos seus trabalhos de colabora-
ção, Gibson e Recoder empregam 
meios mecânicos simples para 
fins elaboradamente hipnóticos. 
Loops de 16mm, sprays, gel 
de cores, lentes desfocadas e 
sombras feitas com as mãos 
combinam-se, através de receitas 
bem ponderadas, em esculturas 
de luz que se movem lentamente 
com campos de cor mutantes, 
auras angelicalmente brancas, 
penumbras que se dissipam e 

00:15:00 auditório · title design 1
Duração da sessao: 45:00

title design -  
Past and future Part 1
O design de genéricos para ci-
nema funciona como o cartão de 
visita de um filme: É um veículo 
de informação mas pode transmi-
tir também uma sensação visual 
apelativa que predispõe para o 
filme que segue. 

Este programa apresenta 
genéricos inovadores com ideias 
visuais únicas e divertidas combi-
nadas com informação escrita im-
portante, e faz também um pouco 
da história desta área onde conflui 
o cinema e o design gráfico. 

Apesar da sua utilidade e possi-
bilidades serem óbvias, foi apenas 
nos anos 50 que os genéricos se 
impuseram como forma de usar 
o momento da apresentação do 
filme de forma especial e criativa. 
Um dos primeiros designers gráfi-
cos que teve influência duradoura 
nesta área foi Saul Bass, designer 
dos genéricos de Vertigo, Psycho 
e Anatomia de um Crime, que foi 
homenageado em Vila do Conde 
em 1996. Nesta primeira parte 
são apresentados os genéricos de 
abertura dos seguintes filmes:

anatomy of a muRdeR
(otto Preminger, usa 1959, 
genérico de  saul bass)

dR. stRanGeloVe oR HoW i 
leaRned to stoP WoRRyinG 
and loVe tHe bomb
(stanley kubrick, Gb 1963, 
genérico de  Pablo ferro)

tHe tHomas cRoWn affaiR
(norman Jewison, usa 1968, 
genérico de  Pablo ferro)

dR. no
(terence young, Gb 1962, genérico 
de  maurice binder)

18:30 auditório · [in focus] 1

all tomoRRoW’s PaRties 
yu lik-Wai, china, 1:36:00

All Tomorrow’s Parties é a pe-
núltima longa metragem de Yu 
Lik-Wai. Trata-se de um filme 
de ficção científica visualmente 
muito forte onde a ideia de que a 
solidão é mais passível de trazer 
a realização pessoal do que uma 
relação é proclamada a alto e 
bom som.

O filme situa-se numa época 
pós-apocalíptica do Século XXI, 
onde a seita Gui Dao domina a 
Ásia continental. 

Zhuai e o seu irmão mais novo 
Mian, são capturados e enviados 
para Camp Prosperity para que as 
suas mentes dissidentes possam 
ser reeducadas. Depois de serem 
libertados, os irmãos terão de se 
readaptar à sua nova vida onde 
passam a desfrutar de uma nova 
liberdade.

19:30 sala dois · [ci]

competição internacional 5
Duração da Sessão: 01:25:35
(ver informação detalhada na 
programação de 10 de Julho)

21:30 auditório · [ci] 

competição internacional 2
Duração da sessão: 01:10:40

niGHtstill
elke Groen, Áustria, exP, 09:00
Grupos de nuvens passam 
rapidamente pelos cumes das 
montanhas da cordilheira de 
Dachstein acompanhados de 
fragmentos de sons.

linhas verticais pulsantes. 
Construídas sobre os ritmos 
ocultos da projecção, o seu traba-
lho retém uma escala pessoal e 
humana mesmo quando o espec-
tador sucumbe aos seus poderes 
transportadores. As suas perfor-
mances derretem o materialismo 
do projector transformando-o em 
experiências etéreas.

As obras de Sandra Gibson e 
Luis Recoder fazem parte das co-
lecções permanentes do Whitney 
Museum of American Art (NY), 
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia (Madrid), Museum 
of Contemporary Cinema (Paris), 
bem como de inúmeras colecções 
privadas. 

23:00 auditório · Panorama 
curtas Portuguesas
Duração da sessão: 52:27

João e o cão
andré marques, Portugal, 
fic, 15:58

tWenty Questions
nuno costa, Reino unido, 
Portugal, ani, 07:04

cães, maRinHeiRos
Joana toste, Portugal, ani, 07:25

suPeRfície
Rui xavier, Portugal, fic, 13:30

fim-de-semana
cláudia Varejão, Portugal, 
fic, 08:30

you only liVe tWice
(lewis Gilbert, Gb 1967, genérico 
de  maurice binder)

suPeRman
(Richard donner, usa 1978, 
genérico de  Richard and Robert 
Greenberg)

West side stoRy
(Robert Wise / Jerome Robbins, 
usa 1961, genérico de  saul bass)

JunGle feVeR
(spike lee, usa 1991, genérico 
de  Randall balsmeyer and mimi 
everett)

PsycHo
(alfred Hitchcock, usa 1960, 
genérico de saul bass)

casino
(martin scorsese, usa 1995, 
genérico de  saul bass)

se7en
(david fincher, usa 1995, 
genérico de  kyle cooper)

la floR de mi secReto
(Pedro almodóvar, e / f 1995, 
genérico de  Juan Gatti)

beau tRaVail
(claire denis, f 1999, genérico de  
main street)

yu lik-Waimartin arnold

terça 8

exposição dedicada ao cineasta austríaco martin arnold, que apresen-
ta pela primeira vez a sua obra em Portugal em contexto expositivo, 
depois dos seus filmes “Psycho” e “alone. life Wastes andy Hardy” 
terem sido exibidos em edições anteriores do curtas Vila do conde.

LOVE WILL TEAR US APPART



curtas · vila do conde 7 

um dos convidados especiais do curtas 2008 e membro do júri, lisan-
dro alonso estudou cinema em buenos aires e começou a sua carreira 
no cinema como engenheiro de som de Pablo trapero começando a 
realizar em 1995. todos os seus filmes têm sido apresentados em festi-
vais internacionais como cannes, Roterdão e na Viennale. 

o panorama do cinema mundial recente que a selecção da competição 
internacional faz este ano confirma a pluralidade de linguagens, a 
independência das abordagens artísticas, o atenuar das delimitações 
entre géneros e o espírito de experimentação que são a imagem de 
marca do curtas Vila do conde. 
são 38 obras onde este ano domina a produção europeia mas onde se 
incluem filmes de quase todos os continentes, escolhidos de um total 
de quase 2200 entradas. 
trata-se de um conjunto excepcional de filmes em que se ultrapassa 
completamente a visão das curtas enquanto anedótico piscar de olhos 
à longa-metragem. são obras que, pela relevância e profundidade dos 
conteúdos abordados mas também pela ambição artística que reve-
lam, elevam a fasquia para as edições futuras do curtas.
se existe um aspecto a assinalar nesta competição é um regresso em 
força da ficção o que atesta o vigor das curtas metragens enquanto 
género narrativo, ou seja, mais uma forma de contar histórias.

yann Gonzalez tem sido uma presença regular no curtas Vila do conde, 
que mostrou todos os filmes que realizou até à data. com o decorrer dos 
anos, a duração dos seus filmes tem aumentado – primeira longa para 
breve? -, mas o cinema, para si, continua a ser um misto de abstracção e 
sensualidade, como neste excelente “Je vous hais petites filles”.

14:30 auditório · [in focus] 2

masterclass martin arnold
O artista austríaco Martin Arnold 
conduz uma masterclass onde 
apresenta algumas das suas 
curtas metragens. De seguida, 
Arnold dirigirá uma visita guiada 
pela exposição com obras de sua 
autoria na Solar-Galeria de Arte 
Cinemática.

Os filmes apresentados nesta 
sessão são os seguintes:

Pièce toucHée
martin arnold, Áustria, exP, 16:00

PassaGe à l’acte
martin arnold, Áustria, exP, 12:00

alone. life Wastes andy 
HaRdy
martin arnold, Áustria, exP, 15:00

15:30 sala dois · [ci] 

competição internacional 8
Duração da sessão: 01:18:00
(ver informação detalhada na 
programação de 11 de Julho)

17:00 auditório · [ci] 

competição internacional 3
Duração da Sessão : 01:17:30

minuit moins dix /  
minuit moins cinQ
sabine massenet, frança, exP, 
betacam sP Pal, 07:30
Uma fábula que nos conduz pelos 
cenários dos filmes de Hitchcock, 
mas sem as personagens.

deatH in a modeRn 
day finland
antti lempiäinen, finlândia, doc, 
exP, betacam sP, 05:00
Uma velha loja de aldeia na 
Finlandia rural evoca a calma da 
vida no campo e a mudança inevi-
tável que está para chegar.

lisandro alonso competição internacional yann Gonzalez [ci 6]

Quarta 9

tHRee of us
umesh kulkarni, índia, fic, 
35 mm, 14:00
Um olhar frio sobre um dia normal 
na vida de uma família que está 
longe de ser normal.

tell me on tuesday
astrid ofner, Áustria, exP, 
35 mm, 26:00
Baseado nos diários de Franz 
Kafka e nas cartas a Milena 
Jesenská, o filme ilustra o espaço 
em branco nos registos de Kafka 
com uma rara abordagem a Viena.

les filles de feu
Jean-sébastien chauvin, frança, 
fic, 35 mm, 25:00

Duas raparigas perdidas em 
bairros de subúrbio tentam 
encontrar-se uma à outra. Uma 
das raparigas desaparece…

17:30 sala dois · [in Progress] 7

Razzle dazzle -  
tHe lost WoRld
ken Jacobs, eua, 1:32:00

Este filme confirma o domínio de 
Ken Jacobs, um dos principais 
cineastas experimentais norte 
americanos e vencedor do grande 
Prémio Interacional do Curtas 
Vila do Conde em 2007, sobre o 
cinema digital. 
Jacobs trata a imagem como uma 
tela e explora as profundezas do 
cubismo e do expressionismo abs-
tracto a partir de matéria-prima 
que inclui um filme de Thomas 
Edison de 1903. Razzle Dazzle usa 
uma impressionante variedade de 
truques que combinados subli-
nham o sentimento de inquietação 
política e de desunião que se vive 
actualmente nos EUA por causa da 
guerra do Iraque.

18:30 auditório · [take one!] 1
Duração da sessão: 00:56:38

1min.noise
edgar santinhos, fundação 
calouste Gulbenkian, 2007,  
exP, 01:00

fReQuent tRaVelleR
Patrícia bateira, fundação 
calouste Gulbenkian, 2007, 
fic, 07:30

fResH fRames foR RottinG 
GeneRations
francisco laranjeira, faculdade 
de belas artes da universidade 
do Porto, 2007, exP, 07:30

tReelleR

mariana carapinha, liliana 
matias, nuno azevedo, faculdade 
de belas artes da universidade 
de lisboa, 2007, ani, 01:20

boca
diana Rio, francisco Queimadela, 
francisco cruz, Helena menino, 
mónica baptista, sara Pereira, 
faculdade de belas artes da 
universidade do Porto,  2007, 
fic, 06:30 

Gestos em cadeia
carla mota, Restart, 2007,  
doc, 09:00 

kisPo
francisco Queimadela, Helena 
menino, mariana calo, mónica 
baptista, faculdade de belas 
artes da universidade do Porto, 
2007, exP, 2:50

teRnuRa dos 50
zé Pedro magano, instituto 
Politécnico do Porto, 2007,  
fic, 21:00 

19:30 sala dois · [ci]

competição internacional 7
Duração da sessão: 01:00:00
(ver informação detalhada na 
programação de 11 de Julho)

21:30 auditório · [ci]

competição internacional 4
Duração da sessão: 01:10:00

Russian cHoiR
sebastian fischer, alemanha, 
exP, mV, 02:24
Uma boys band única jubilan-
temente elogia a bravura dos 
cossacos russos durante a guerra 
contra Napoleão.

alWays decent
katja Pallijeff, finlândia, 
doc, 19:53
A Ostrobothnia dos anos 70 na 
Finlândia ocidental. Elvis morre, 
os meus pais divorciam-se e um 
novo conceito é introduzido na 
matemática da escola: a teoria 
dos conjuntos.

RGbxyz
david o’Reilly, irlanda, ani, 12:30
RGBXYZ foi descoberto nos finais 
de 2007 quando um jardineiro 
acidentalmente escavou um hard 
drive enterrado algures na Europa 
Central.

keitH Reynolds
felix massie, Reino unido, 
ani, 06:02
Keith Reynolds está preparado 
para o Dia das Promoções. Será 
que Sarah passará a gostar dele?

bitcH academy
alina Rudnitskaya, Rússia,  
doc, 29:13
Mulheres russas de regresso à 
escola para aprenderem a ser 
cabras.

22:00 sala dois · [Remixed] 

ian Helliwell
HELLITRON: filmes super-8 + 
performance sonora Hellisizer.
Projecção de filmes abstractos do 
realizador Ian Helliwell -  filmes 
super-8 de found footage - 
complementada com projecções 
de diapositivos e banda sonora 
ao vivo, utilizando o instrumento 
Hellisizer 1000 (instrumento 
construído pelo próprio Ian 
Helliwell utilizando a técnica 
circuit bending).

23:00 auditório · [cn]

competição nacional 1
Duração da Sessão: 00:55:50

a PRimeiRa noite
Ricardo de almeida, Portugal, 
fic, 03:45
Um jovem casal a caminho da sua 
primeira noite de amor. Esperam o 
autocarro, mas por alguma razão, 
a rapariga não parece muito inte-
ressada em ir. O namorado insiste 
gentilmente.

feVeReiRo
francisco botelho, Portugal, 
fic, 25:00
A meio de Fevereiro, sem trabalho 
e sem dinheiro um casal, em 
tempos mais novo e mais feliz, 
tenta a fuga possível para um 
sítio melhor.

cândido
zepe (José Pedro cavalheiro), 
Portugal, ani, 11:20
Cândido nunca a amou. A manipu-
lação é o seu jogo preferido.

coRRente
Rodrigo areias, Portugal, 
fic, 15:45

Ele é mineiro, todos os dias se 
lava no rio para tentar tirar aquela 
vida da pele e deixar-se ir com a 
corrente do rio. Ela sonha ir tam-
bém, mas está presa. Estão todos 
presos por uma corrente.

00:15 auditório · [ci]

competição Vídeos musicais
Duração da sessão: 01:04:23

blonde ReadHead -  
imPuRe HaiR
mike mills, eua, 04:48

kilo - cuRtea de aRGes  
ulrike ostermann, Áustria, 05:00

mÚm - tHey made fRoGs 
smoke ‘til tHey exPloded  
ingibjörg birgisdóttir,  
islândia, 04:28

attWenGeR - bled  
siegfried a. fruhauf,  
Áustria, 03:00

feist - my moon, my man  
Patrick daughters, eua, 04:35

maRc Ronson ft. lily allen - 
oH my God  
nima nourizadeh, Reino unido, 
04:00

tHe RePlicants - useR  
edouard salier, frança, 04:06

tHe HouRs - ali in tHe JunGle  
Jonas odell, suécia, 04:10

fuJiya & miyaGi - ankle inJuRy  
Wade shotter, Reino unido, 03:17

zzz is PlayinG - GRiP  
Roel Wouters, Holanda, 04:13

bildmeisteR - model fc840  
João Rei lima, Portugal, 03:47

liaRs - PlasteR casts of 
eVeRytHinG  
Patrick daughters, eua, 03:58

PePe deluxe - Pussycat Rock  
kari moore, billy-kim moore, 
finlândia, 02:46

sizo - fiRst  
andré tentugal, Portugal, 03:06

micHael fakescH -  
moutHface  
antonin de bemels, bélgica, 1:48

cHemical bRotHeRs -  
salmon dance  
dom & nic, Reino unido, 04:10

HuoRatRon - $$ tRooPeRs  
las Palmas, finlândia, 04:11

sHameboy - sPlend it  
Walter Van cleynenbreugel, 
bélgica, 03:00

Paul mccaRtney - 
dance toniGHt  
michel Gondry, Reino unido, 5:00

JE VOUS HAIS PETITES FILLES



8 curtas · vila do conde

14:30 auditório · [in focus] 6

masterclass yu lik-Wai
Uma oportunidade para 
conhecer de perto um dos 
mais importantes cineastas 
e directores de fotografia do 
cinema asiático contemporâneo e 
também um dos poucos autores 
independentes do estrito sistema 
de estúdios de Hong Kong e da 
China. Yu Lik-Wai apresentará o 
seu peculiar método de trabalho, 
percorrendo e comentando o seu 
percurso cinematográfico que 
começou em 1996 com “Neon 
Goddesses”. Nesta sessão, irá 
pela primeira vez desvendar um 
pouco do seu novo filme, ainda 
em produção, “Plastic City”.

15:30 sala dois · [ci] 

competição internacional 1
Duração da Sessão: 01:20:00
(ver informação detalhada na 
programação de 8 de Julho)

17:00 auditório · [ci] 

competição internacional 5
Duração da Sessão: 01:25:35

skHizein
Jérémy clapin, frança, ani, 13:35
Depois de ser atingido por um 
meteorito de 150 toneladas, 
Henry tem de se adaptar a viver a 
precisamente 91 centímetros dele 
próprio...

ciel eteint!
f.J. ossang, frança, Russia, fic, 
exP, 23:00
O itinerário de um casal nos limi-
tes dos impérios. Água, medicina, 
gelo, fogo. O céu apagado!

la neiGe au VillaGe 
martin Rit, frança, fic, 49:00

Dois bancos de jardim, pastilha 
elástica, uma estudante que 
espera os resultados dos exames, 
um jovem estranho que passa o 
tempo nos caminhos do parque, 
outro que se aborrece. E muito sol.

com “train town”, o norte americano keith bearden, que já tinha dado 
nas vistas em todo o mundo com a curta “Raftsman’s Razor”, revela 
nesta história que opõe dois proprietários de uma loja de comboios 
de miniatura com ideias antagónicas, o mesmo estilo e sensibilidade, 
algures entre o infantil, louco ou simplesmente idiota…

na sequência do multipremiado “the tube With a Hat”, Radu Jude re-
gressa com mais um filme delicado, sensível e irónico, onde uma beleza 
subtil emerge de histórias de uma aparente simplicidade. é mais um 
nome seguro a acrescentar à corrente minimalista da nova vaga do 
cinema romeno, representada sobretudo por cristian mungiu com “4 
meses, 3 semanas e 2 dias”. 

18:30 auditório · [take one!] 2
Duração da sessão: 01:04:37

desPolido + desPolido ii
tiago Hespanha, fundação 
calouste Gulbenkian, 2007, 
exP, 02:00

JÚlio
Gonçalo Robalo, fundação 
calouste Gulbenkian, 2007, 
fic, 06:30

annual RePoRt
cristina braga, faculdade de 
belas artes da universidade do 

Porto, 2007, ani, 03:50 

aleluia 
fábio Ribeiro, escola superior de 
teatro e cinema, 2008, doc, 09:00

obstuso
andré english, Vasco sá, david 
doutel, universidade católica 
Portuguesa, 2007, ani, 04:46 

Romance noiR 
sílvia das fadas, ar.co - centro 
de arte e comunicação Visual, 
2007, exP, 06:00 

não, estou de PassaGem
mario lopes, Rita ochoa,  
sofia Pimentão, Restart,   
2007, fic, 05:00 

teRceiRo bê
maria Remédio, faculdade  
de belas artes da universidade 
de lisboa, 2007, doc, 27:00

19:30 sala dois · [ci]

competição internacional 9
Duração da sessão: 01:23:57
(ver informação detalhada na 
programação de 12 de Julho)

23:00 auditório · [cn]

competição nacional 2
Duraçã da sessão: 01:09:00

melodia amaRGa
Pedro moura, Portugal, ani, 10:00

Retrato de uma relação fria e 
distante entre um casal de músi-
cos dentro das quatro paredes da 
sua casa. 

outside
sérgio cruz, Portugal, china, 
doc, 20:00

Diário filmado de um período de 
um mês observando as ruas da 
cidade chinesa de Pequim, onde 
uma intensa vida cultural aflora 
a cada esquina. Numa clara tran-
sição do antigo para o moderno, 
a cidade prepara-se a ritmo 
acelerado para receber os Jogos 
Olímpicos 2008.

baR, stReet
miguel machado, Portugal, fic, 
exP, 04:00
Uma dança solitária volta 
lentamente.

a felicidade
Jorge silva melo, Portugal,  
fic, 07:00
Um pai e um filho. O pai terá se-
tenta anos, o filho pouco mais de 
vinte. Juntos fazem uma viagem 
de carro ao som de Mozart.

17:30 sala dois · [Remixed] 6
Duração da Sessão: 00:56:47

fouR by
lukas marxt, Portugal, Áustria, 
exP, 04:47

Please stand back!
stadtmusik (offenhuber, auinger, 
strobl), Áustria, exP, 07:00

maRket sentiments
barbara musil, Áustria, exP, 04:00

cityscaPes
michaela Grill, martin siewert, 
Áustria, exP, 16:00

belleVue
michaela schwentner, Áustria, 
exP, 09:00

o68
lia, Portugal, Áustria, exP, 06:00

eVolVeReVolVe01
barbara doser, Áustria, exP, 10:00

O programa de curtas metragens 
do Remixed congrega uma 
série de obras recentes de 
carácter mais experimental, 
que privilegiam abordagens 
inovadoras da interacção entre 
imagem, som e música. 
São 13 filmes divididos em duas 
sessões onde ficam patentes 
propostas de evolução para a 
linguagem do cinema, do vídeo e 
do digital.
Para além das curtas o Remixed 
inclui um conjunto de filmes-
concerto e performances.

21:30 auditório · [ci]

competição internacional 6
Duração da sessão: 01:26:00

a mate
teemu nikki, finlândia, fic, 07:10
Pera quer experimentar algo 
perverso na casa de banho e 
pede a um amigo que o ajude. A 
mulher de Pera chega a casa cedo 
demais...

tRain toWn
keith bearden, eua, fic, 14:50

Dois homens levam a cabo uma 
guerra cultural na sua loja de 
comboios.

(un)RaVel
siddharth sinha, índia, fic, 21:00
Ashu está prestes a deixar a sua 
adolescência e a transformar-se 
num homem. A sua mãe está a 
morrer. Um rapaz na escola ator-
menta-o. Sente-se atraído pela 
mulher do vizinho. É imperativo 
que se reinvente.

Je Vous Hais Petites filles
yann Gonzalez, frança, fic, 43:00

Kate já não consegue ter um 
orgasmo. Até que Julien, que 
morreu há dez anos, lhe dá de 
novo prazer.

22:00 sala dois · [Remixed] 7

PictuRes aRe not moVies
concerto/Performance de 
antónio olaio & João taborda.
Pictures Are Not Movies é o título 
do concerto/performance de 
António Olaio & João Taborda. Na 
ambiguidade da palavra pictures 
que, simultaneamente, remete 
para a pintura, ou simplesmente 
para as imagens, e também para 
o cinema, a afirmação “Pictures 
Are Not Movies” traduz muito da 
atitude das canções de António 
Olaio & João Taborda, em que a 
música se afirma também como 
imagem ao sublinhar os jogos 
de palavras ou contribuindo 
fortemente para o seu delírio 
conceptual.

alPHa
miguel fonseca, Portugal, 
fic, 28:00

O que começa como experiências 
em laboratório com animais con-
duz ao desenvolvimento de seres 
artificiais capazes de executar 
as mais diversas e complexas 
tarefas. Alpha é um destes seres 
artificiais e juntamente com Beta 
faz parte de um casal que está 
agora a poucas semanas de ser 
transportado para os seus futuros 
donos no Japão.

00:15 auditório · [Remixed] 2

filme concerto loosers
filmes de stan brakhage
Duração da sessão: 00:56:25

cominGled containeRs
stan brakhage, eua, exP, 04:00

delicacies of molten 
HoRRoR synaPse
stan brakhage, eua, exP, 10:00

motHliGHt
stan brakhage, eua, exP, 04:00

tHe daRk toWeR
stan brakhage, eua, exP

Glaze of catHexis
stan brakhage, eua, exP, 03:00

Wedlock House: 
an inteRcouRse 
stan brakhage, eua, exP, 11:00

keith bearden [ci 6] Radu Jude [ci 1]

Quinta 10

f. J. ossang [ci 5]

no activo desde os anos 80, f. J. ossang criou um universo pós apoca-
líptico muito próprio logo nos seus primeiros filmes, com referências 
tão díspares como o cinema mudo, a poesia e a literatura surrealista e 
a cultura punk. enquanto se espera o seu regresso à longa metragem, 
continua a realizar algumas das curtas mais originais no panorama 
actual, como “silêncio”, exibido no curtas em 2007, ou “ciel éteint”, com 
o qual volta este ano a marcar presença no festival.

martin Rit [ci 5]

este cineasta deu nas vistas nos festivais de todo o mundo com o seu 
primeiro filme “la leçon de guitare”, exibido no curtas em 2007. este ano, 
regressa com uma obra de maior fôlego, “la neige au village”, que o confir-
ma como um dos mais promissores cineastas franceses da nova geração.

CIEL ÉTEINT LA NEIGE AU VILLAGE

TRAIN TOWN ALEXANDRA



curtas · vila do conde 9 

dennis tupicoff [ci 1]

apesar de fazer aqui a sua estreia no curtas Vila do conde com “chain-
saw”, dennis tupicoff é um nome importante da animação australiana, 
realizando filmes há mais de trinta anos, a maior parte deles exibidos e 
premiados em todo o mundo. 

Jeanne liotta  [ci 7]

Jeanne liotta já realiza filmes experimentais há década e meia, mas só 
agora se estreia na competição do curtas Vila do conde, com “obser-
vando el cielo”. baseado na observação do céu a partir de vários locais 
do planeta, foi considerado um dos dez melhores filmes de 2007 na 
influente revista de arte aRtfoRum.

Guy maddin [ci 7] 

este cineasta canadiano tem um estilo inconfundível, sobretudo nas 
suas curtas metragens, recriando com uma sensibilidade moderna 
os filmes de vanguarda da era do cinema mudo e do início do sonoro, 
utilizando inclusive as próprias técnicas dos pioneiros da arte cinema-
tográfica. o resultado são pequenas pérolas de surrealismo e um muito 
particular humor, baseado no uso subversivo dos clichés.

christoph Girardet [ci 7]

christoph Girardet é um nome importante no panorama artístico 
internacional, sobretudo no campo da vídeo arte e da vídeo instalação, 
contando com participações em exposições em alguns dos mais 
importantes museus e galerias. tem sido presença habitual no curtas 
Vila do conde, onde já foi premiado, a solo ou nos seus trabalhos em 
colaboração com Volker schreiner ou mathias muller. em 2007, foi 
membro do júri internacional do festival, e este ano regressa com o seu 
último trabalho, “Pianoforte”, uma complexa compilação de 88 excertos 
– tantos quantas as teclas de um piano –de filmes em que existam 
imagens de pianos.

um dos mais promissores entre os jovens realizadores franceses, 
Helier cisterne, que tinha apresentado em Vila do conde “les deux vies 
du serpent”, regressa a Vila do conde com “les paradis perdus”, dando 
sequência à interessante carreira deste filme, aqui apresentado em 
estreia internacional, após a selecção na semana da crítica de cannes 
e da obtenção do importante prémio Jean Vigo, distinção que visa 
justamente recompensar um autor do futuro, pela sua independência 
de espírito e originalidade de estilo.

ben  Rivers [ci 9]

ben  Rivers é já para muitos uma referência do cinema de vanguarda 
europeu e neste filme opta por um formato menos usual em projecção: 
cinemascope a partir de película 16 mm. uma ficção experimental que 
resulta numa abordagem muito original ao modo de montar um filme.

14:30 auditório · [in Progress]

conferência Pleix

Pleix é uma comunidade de artis-
tas digitais (designers gráficos, 
artistas 3D e músicos) radicados 
em Paris que misturam os seus 
talentos de forma a obter mais 
liberdade artística para os projec-
tos que realizam. Pode-se falar 
da existência de um “toque Pleix”, 
uma espécie de toque mágico ou 
de Midas que empurra os limites 
do género dos vídeos musicais 
e afirma a possibilidade da 
intransigência nos dias de hoje, 
ou como dizem os próprios Pleix: 
“Pleix não é uma empresa, somos 
apenas um grupo de artistas.” 
Os Pleix são conhecidos do 
público de Vila do Conde onde 
em 2007 ganharam o prémio de 
melhor vídeo musical com “Birds”. 
Alguns membros deste colectivo 
estarão em Vila do Conde para 
falar sobre o seu trabalho e para 
apresentar uma selecção de 
alguns dos seus melhores vídeos. 
Entre vários outros, os vídeos 
musicais realizados para Vitalic (o 
já referido Birds), Basement Jaxx 
(Cish Cash), Kid 606 (Sometimes), 
ou Groove Armada (Get Down).

15:30 sala dois · [ci]

competição internacional 2
Duração a Sessão: 01:10:40
(ver informação detalhada na 
programação de 8 de Julho)

17:00 auditório · [ci]

competição internacional 7
Duração da sessão: 01:00:00

Hélier cisterne [ci 8]

sexta 11

obseRVando el cielo
Jeanne liotta, eua, exP, 19:00

Sete anos de gravações celestiais 
de campo recolhidas do caos do 
cosmos e registadas em película 
de 16mm a partir de vários pontos 
deste tripé giratório que é a Terra.

odin’s sHield maiden
Guy maddin, canadá, exP, 04:30
A donzela de escudo (shield-
maiden) de Gimli anseia por 
Mundi, o pescador afogado 
enquanto as suas acólitas de luto 
a ajudam a suportar o sofrimento.

PianofoRte
christoph Girardet, alemanha, 
exP, 06:00
Imagens e sons, 88 cenas onde se 
toca piano – o número de teclas 
de um piano.

if i WeRe you -  las VeGas neW 
yoRk blackPool
sascha Pohle, alemanha, 16:30
Três sósias de Robert de Niro 
seguidos por uma câmara em três 
cidades diferentes.

boRGate
lotte schreiber, Áustria, doc, 
exP, 14:00
Um subúrbio de Roma comentado 
pela voz de Anna Magnani.

17:30 sala dois · [Remixed] 8
Duração da sessão: 00:56:00

sketcH film #5
tomonari nishikawa, eua, exP, 
03:00

stoRyboaRd
christoph Girardet, alemanha, 
exP, 05:00

tRifteR 1
Rainer Gamsjaeger, Áustria, 
exP, 06:00

niGHt sWeat
siegfried a. fruhauf, Áustria, 
exP, 10:00

VeRtiGo RusH
Johann lurf, Áustria, exP, 19:00

loud tHinGs
telcosystems, Holanda, 
exP, 13:00

18:30 auditório · [in focus] 4

yu lik-Wai

dance me to tHe end of loVe 
yu lik-Wai, coreia do sul
As condições climáticas extremas 
proíbem a vida humana à 
superfície. Cerca da 50ª Periferia, 
uma estalagem subterrânea 
dorme sob a paisagem 
deserta... Kirin é o porteiro da 
estalagem. É órfão e ninguém 
sabe exactamente de onde é. 
As pessoas chamam-lhe Kirin 
simplesmente porque ganha a 
vida recolhendo latas de cerveja 
vazias. Este jovem enigmático 
vive no meio da sua solidão 
até que um dia conhece a bela 
nómada Lanlan...

neon Goddesses
yu lik-Wai, singapura, doc, 46:00
Três raparigas da provincia 
chegam a Pequim  à procura de 
fortuna e sucesso.
Yu Quin, que estudou canto lírico, 
abandona a sua aldeia bem como 
uma filha de dois anos. Trabalha 
num clube nocturno que é 
frequentado por executivos sénior 
e novos-ricos mas retém uma 
certa nostalgia pelo seu passado. 
Hu Jin abandona os estudos 
e tenta a sua sorte na cidade 
labiríntica trabalhando como 
actriz em pequenos papéis e 
modelo. O seu percurso está 
repleto de contratempos. 
Depois de várias tentativas de 
suicídio, a junky reformada Dzhun 
Jhi é uma “dancing queen” numa 
discoteca de Beijing. Rebelde e 
com uma atitude audaz perante a 
vida, ela dança até de madrugada 
para esquecer o seu passado.
Sob a luz ofuscante do néon, as 
caras destas três raparigas, tal 
como milhões e milhões na China, 
brilham com a esperança de um 
futuro melhor. 

19:30 sala dois · [ci]

competição internacional 3
Duração da sessão: 01:17:30
(ver informação detalhada na 
programação de 9 de Julho)

21:30 auditório · [ci]

competição internacional 8
Duração da sessão: 01:18:00

tHe mad masteRs
sascha Pohle, Holanda, doc, exP, 
15:00
Cenas de uma convenção de sósias 
e imitadores de celebridades em 
Las Vegas. Uma híper-realidade de 
imagens dos media.

les PaRadis PeRdus
Hélier cisterne, frança, fic, 30:00
Os pais de Isabelle levam-na 
para fora de Paris durante os 
distúrbios do Maio de 68. Quando 
regressa, tudo está mudado.

muRo
tião, brasil, fic, 18:00
A alma no vácuo, o deserto em 
expansão.

loVe you moRe
sam taylor-Wood, Reino unido, 
fic, 15:00
Verão, 1978. Londres.Georgia e 
Peter transformam-se num casal 
improvável graças aos Buzzcocks.

22:00 sala dois · [Remixed] 9

filme concerto  
the legendary tiger man
filmes de len lye
Duração da sessão: 00:38:00

fRee Radicals
len lye, Reino unido, ani, 05:00

sWinGinG tHe lambetH Walk
len lye, Reino unido, ani, 04:00

tRade tattoo
len lye, Reino unido, ani, 05:00

RainboW dance
len lye, Reino unido, ani, 05:00

colouR box
len lye, Reino unido, ani, 04:00

kaleidoscoPe
len lye, Reino unido, ani, 04:00

tusalaVa
len lye, Reino unido, ani, 11:00
Paulo Furtado no seu projecto a 
solo, Legendary Tiger Man, dá um 
passo em frente, estreando em 
Vila do Conde esta performance 
inspirada pelos filmes de Len 
Lye, um pioneiro do cinema 
experimental. Desde cedo 
que Lye se interessou pelas 
potencialidades do cinema e 
da animação enquanto artes do 
movimento. Lye integrou vários 
grupos vanguardistas europeus 
dos anos 20 e 30 e iniciou a sua 
carreira de cineasta experimental 
com a animação “Tusalava”. Em 
1935 realizou “A Colour Box”, 
um anúncio para os correios 
britânicos e o primeiro filme 
directo da história do cinema a 
ser exibido publicamente, onde 
usou, pela primeira vez, a técnica 
de fazer inscrições directas sobre 
a película. 

23:00 auditório · [cn]

competição nacional 3
Duração da sessão: 01:07:46

odisseia
Rita Palma, Portugal, fic, 15:00
Ulisses e Penélope são o casal 
comum a viver o dia-a-dia em 
silêncio, alheios um ao outro. 
Ulisses é um homem com medo 
do desconhecido e Penélope uma 
mulher sem. Toda a história de 
amor é uma ODISSEIA.

loVesonG
stan brakhage, eua, exP, 07:00

untitled (foR maRilyn)
stan brakhage, eua, 11:00

tHe dante QuaRtet 
stan brakhage, eua, exP, 06:25

Os Loosers, são um trio lisboeta 
que pertence a uma geração de 
bandas avessa a rótulos, e que 
musicalmente, se encontram na 
periferia, e aí exploram novos 
territórios sonoros à margem das 
linhas “mainstream”.
Os Loosers acompanham ao vivo 
com uma banda sonora original 
nove curtas metragens do ico-
noclasta norte americano Stan 
Brakhage.

Stan Brakhage, artista prolífero 
da área do cinema experimental 
criou cerca de 400 filmes de-
safiando todos os tabus na sua 
exploração de temas como o 
nascimento, o sexo, a morte e a 
procura de deus. A maior parte 
dos seus filmes transcende o 
mero acto de filmar. Brakhage, 
foi um dos pioneiros na arte de 
criar imagens directamente na 
película, riscando, desenhando 
e pintando à mão. Visionário com 
um estilo muito pessoal cujas 
influencias se fazem notar em 
filmes de animação, publicidade, 
videoclips musicais e também 
longas metragens comerciais.

LES PARADIS PERDUS CHAINSAW ODIN’S SHIELD MAIDEN PIANOFORTE



10 curtas · vila do conde

nine Roses foR aisHa
okttober last, Portugal, fic, 
12:56
O violento e aparentemente 
despropositado assassinato da 
bela e jovem Aisha, leva Mares 
of Diomedes numa viagem de 
vingança.

caRaVaGGio
José maria Vaz da silva, Portugal, 
fic, 15:00
Na noite de l de Janeiro de 1599, 
enquanto se encontrava com uma 
prostituta, Caravaggio sonhou 
que Deus o visitava.

tile Jail tHe toilet tale
João Rodrigues, soetkin 
Verstegen, Portugal, ani, 04:50
Uma menina corre para a frente 
e para trás no chão de uma casa 
de banho. Mas levantar a tampa 
de uma sanita pode trazer muitos 
problemas quando se é um 
desenho no chão. Mas quando 
finalmente consegue chegar 
à sanita, o seu objectivo sai 
frustrado.

instantes
miguel Vasconcelos, Portugal, 
fic, doc, 20:00
A história de dois casais divididos 
por uma ponte. Três mulheres 
levam-nos numa viagem que 
retrata a realidade da violência 
doméstica hoje em dia em 
Portugal.

00:15 auditório · [Remixed] 3

lafoxe 
Gaelle Rouard / ettiene caire, 
frança, 40:00
Performance para 4 projectores 
16 mm

LAFOXE é um duo de improvisação 
cinematográfica, em que os 
instrumentos são os projectores 
de 16mm. Imagens e sons, na sua 
grande maioria “found footage”, 
são trabalhados no laboratório de 

14:30 auditório
sessão infantil animar

Duração da Sessão: 51:00
(ver informação detalhada na 
programação de 5 de Julho)

15:30 sala dois · [ci]

competição internacional 4
Duração da Sessão: 01:10:00
(ver informação detalhada na 
programação de 9 de Julho)

17:00 auditório · [ci] 

competição internacional 9
Duração da sessão: 01:23:57

aH, libeRty!
ben Rivers, Reino unido, exP, 16 
mm, 20:00
Fragmentos da vida de uma 
família na sua casa de campo. 
Uma certa ideia de liberdade.

scoPe
Volker schreiner, alemanha, exP, 
betacam sP, 04:57
O altifalante como actor principal.

momPelaaR
Win Reygaert, marc Roels, 
bélgica, fic, digi-beta, 22:00
Um passeio matinal por uma zona 
da Flandres é perturbado por 
um encontro surrealista com os 
habitantes da regiao que parecem 
saídos de um pesadelo.

sPaRk
yuki kawamura, Japão, france, 
fic, doc, betacam sP, 37:00
No Japão dos dias de hoje, Yu 
é confrontado com a morte 
por primeira vez e começa a 
compreender o mundo pelos seus 
próprios olhos.

sábado 12

competição internacional

Grande Prémio 
“cidade de Vila do conde” 
Melhor filme em competição, no 
valor de 2.000 euros, patrocinado 
pela Câmara Municipal de Vila do 
Conde

Prémios para o melhor filme 
de cada género / categoria a 
concurso 
Animação, Documentário, 
Experimental, Ficção e Vídeo 
Musical (sem valor monetário)

Prix uip Vila do conde 
Prémio para a melhor curta me-
tragem europeia, até 15 minutos 
de duração, no valor de 2.000 
euros, patrocinado pela UIP e a 
European Film Academy, inclui 
a nomeação para os Prémios do 
Cinema Europeu, na categoria 
de curta metragem, organizados 
anualmente pela EFA

Prémio do Publico 
para o filme com a melhor média 
de votação, a atribuir pelos es-
pectadores do Festival

Prémio RtP2 onda curta 
Aquisição dos direitos de exibição 
para o programa Onda Curta, da 
RTP2

competição nacional

melhor filme 
Grande Prémio tobis 
5.000 euros, em serviços de pós 
produção, patrocínio Tobis Portu-
guesa SA

Prémio bPi 
2.000  euros, patrocínio BPI

take one!

o melhor filme da competição 
take one! terá os seguintes 
prémios:

Prémio kodak 
Prémio no valor de 1.500 euros em 
produtos Kodak.

Prémio Restart
Vale em formação no valor de 
500,00 euros na Restart - Escola 
de Criatividade e Novas Tecno-
logias.

Prémio agência 
da curta metragem
A obra premiada será agenciada 
pela Agência da Curta Metragem 
deste modo garantindo a sua ins-
crição, e respectivos custos, num 
circuito internacional de festivais 
de cinema.

Para além da cerimónia de entrega de prémios das competições serão 
apresentadas, em estreia nacional, duas curtas metragens de nomes 
grandes do cinema mundial: “the key to Reserva” de martin scorsese e 
“occupations” de lars Von trier.

Prémio Rtp2: onda curta
Prémio que consiste na aquisição 
de direitos para futura exibição no 
programa “Onda Curta” da RTP2. 

PalmarésVon trier e scorsese no 
encerramento do festival

17:30 sala dois · [in Progress]

cinema 16 – World cinema
Duração da sessão: 01:03:00

sonata foR HitleR 
alexander sokurov,Rússia, 11:00 

a GiRl’s oWn stoRy
Jane campion, nova zelândia, 
26:00

my dad is 100 yeaRs old
Guy maddin, canadá, 16:00

foRklift dRiVeR klaus    
Jörg Wagner, alemanha, 10:00

Cinema 16 é uma série de DVD’s 
que têm dado a conhecer algum 
do melhor tranalho em curta 
metragem de realizadores 
famosos de todo o mundo. 
Após as edições dedicadas aos 
cineastas britânicos, americanos 
e Europeus, o quarto volume das 
série, “World Cinema”, irá mostrar 
o trabalho de cineastas de todos 
os continentes. Associando-
se aos seus editores, o Curtas 
Vila do Conde promove aqui a 
primeira apresentação pública 
deste volume, com uma pequena 
selecção de entre os filmes que o 
compõem, com a particularidade 
de se tratarem, aqui, de cineastas 
que já perticiparam no Festival 
com retrospectivas (casos 
de Jane Campion, em 1993, e 
Alexander Sokurov, em 1999) 
ou em competição (o alemão 
Jorg Wagner e o canadiano Guy 
Maddin, que alias regressa este 
ano à competição com Odin’s 
Shield Maiden).

18:30 auditório municipal · 
[in focus] yu lik-Wai

loVe Will teaR us aPaRt
yu lik-wai, china, 1:54:00
A primeira longa metragem de 
ficção de Yu Lik-Wai começou 
por ser um pequeno projecto 
financiado pelo Arts Development 
Council de Hong Kong, mas 
rapidamente se expandiu 

quando Yu recrutou o prestigiado 
realizador Stanley Kwan para 
produzir o filme e este persuadiu 
o actor Tony Leung a prescindir 
do seu cachet e aceitar o papel 
principal. O filme acabou por 
ganhar o prémio Fipresci no Hong 
Kong International Film Festival 
em 1999 e representou a China 
no Festival de Cannes do mesmo 
ano. 
“Love Will Tear Us Apart” conta 
a história de Ah Ying, uma 
prostituta provinciana da China. 
Ela tem um visto de curta duração 
e com ele espera começar uma 
nova vida em Hong Kong. Ela 
junta-se a outros imigrantes: uma 
mulher que já não pode trabalhar 
como professora de dança por ter 
perdido um perna, um entusiasta 
do porno e um introvertido viciado 
em prostitutas. Apanhados em 
bordéis sórdidos, elevadores 
apertados e karaoke, esta nova 
geração de nómadas estão unidos 
por uma luta comum. Mas a 
batalha entre a ligação à terra 
natal e às suas novas vidas acaba 
por destruí-los. 

19:30 sala dois · Performance 
workshop aV-analógicos

Apresentação, sob forma de 
performance, dos exercicios 
desenvolvidos durante workshop 
Audiovisuais Analógicos pelo 
britânico Ian Helliwell. Cada 
participante, através da colagem 
e da animação directa, criará 
uma sequência de um filme 
abstracto que fará parte de um 
outro colectivo e a banda sonora 
partirá de material “reciclado”, 
de montagem de fitas e som 
magnético.

21:30 auditório ·  
sessão de encerramento

occuPations
lars von trier, dinamarca, 03:00

Enquanto um cinema repleto 
de espectadores vê o filme de 
Lars Von Trier, Manderlay, um 
desagradável crítico de cinema 
decide relatar os seus admiráveis 
feitos a um estranho. Por sua vez, 
o estranho, visivelmente irritado, 
faz a sua apreciação crítica antes 
de se dispor de novo a ver o filme. 
Uma comédia em versão curta 
do realizador dinamarquês Lars 
Von Trier. 

tHe key to ReseRVa
martin scorsese, eua/espanha, 
fic, 10’

Martin Scorsese fez uma 
descoberta sensacional: chegou às 
suas mãos um guião desconhecido 
de Alfred Hitchcock. Scorsese 
propõe-se rodar o filme que 
Hitchcock nunca chegou a realizar, 
“The Key to Reserva”. Colocando-
se no lugar do mestre, tenta 
pensar como Hitchcock o teria 
feito, utilizando cuidadosamente 
a sua técnica e reinterpretando 
a história. Só se depara com um 
pequeno problema: falta uma parte 
do argumento.
Scorsese transformou uma obra de 
encomenda – da marca Freixenet 
– numa curta metragem magistral, 
tanto como objecto artístico como 
delícia para cinéfilos.

entrega de prémios das 
competições do 16º curtas Vila 
do conde

22:00 sala dois

filmes Premiados 1

23:00 sala dois

filmes Premiados 2

23:00 auditório · [in Progress]

Je Veux VoiR
Joana Hadjithomas, khalil 
Joreige, líbano, frança, 01:15:00 
Khalil Joreige e Joana 
Hadjithomas são cineastas 
e artistas plásticos que já 

Rouard e Caire (o atelier MTK), e a 
performance resultante consiste 
num jogo de desmontagem das 
narrativas convencionais. Através 
das diversas manipulações, o 
espectador encontra-se perante 
o abismo do pretexto narrativo 
e projecta-se, ele mesmo, na 
prática do próprio processo 
cinematográfico.

01:00 [-3]  
clube do festival · dJ set 

Julien Gester
O jornalista de cinema e músico 
dos Senators in Bondage fará o 
seu DJ set à base de rock & roll, 
garage, post-punk, com um leve 
toque de electro, soul e funk.

mooqee

Mooqee teve uma rápida 
ascensão no meio musical desde 
que lançou o tema “funk machine 
man”... Esta sua primeira edição 
contou com o apoio de djs de 
renome como krafty kuts, Andy 
Smith ou backstage sluts para 
além de uma exposição massiva 
na Radio 1. Desde então Mooqee 
tem lançado uma série de eps na 
editora bomb strikes em conjunto 
com nomes como beatvandals 
e a-skillz. Se os seus temas 
são uma mescla do melhor do 
funk e hip-hop com a música 
electrónica, como dj as suas 
actuações tornaram-se lendárias 
no Reino Unido onde são sinónimo 
de uma noite em festa. Pela 
primeira vez em Portugal vem 
mostrar o porquê de actualmente 
tocar nos melhores clubes e 
festivais por toda a Europa.

tHe key to ReseRVa



curtas · vila do conde 11 

17:00 auditório · sessão infantil

nemo@curtas
(ver informação detalhada na 
programação de 6 de Julho)

18:30 auditório 

filmes Premiados 3

21:30 auditório 

filmes Premiados 1

23:00 auditório

filmes Premiados 2

domingo 13

mostraram o seu trabalho de 
curta e longa metragem no 
festival. Esta edição do festival 
conta com a sua presença 
para apresentar em estreia 
internacional “Je Veux Voir”, 
recentemente estreado no 
Festival de Cannes.  Um filme 
onde se destacam Catherine 
Deneuve e Rabih Mroué e se situa 
em Julho de 2006, altura em que 
rebenta uma guerra no Líbano 
que destrói a esperança de paz e 
o vigor da nossa geração. Joreige 
e Hadjithomas perguntam: “O que 
pode fazer o cinema?” e decidem 
transformar esta pergunta numa 
realidade indo a Beirute com um 
ícone, uma actriz que para eles 
simboliza o cinema, Catherine 
Deneuve. Ela irá conhecer o actor 
preferido dos realizadores, Rabih 
Mroué. Juntos, irão viajar pelas 
regiões devastadas pelo conflito. 
Através da sua presença, do seu 
encontro, esperam encontrar 
uma beleza que os seus olhos já 
não conseguem perceber. Mas 
algumas perguntas subsistem: 
será ficção ou realidade, 
documentário ou ficção?

00:15 auditório · title design 2

title design – Past and future (2ª 
PaRte)
segunda parte do programa 
dedicado à história dos genéricos 
de abertura, inclui os seguintes:

aRound tHe WoRld in 80 days
(michael anderson, usa 1956, 
genérico de  saul bass)

VeRtiGo
(alfred Hitchcock, usa 1958, 
genérico de  saul bass)

tHe Pink PantHeR
(usa 1963, blake edwards, 
genérico de  friz freleng)

tHe Pink PantHeR 
stRikes aGain
(blake edwards, Gb 1976, 
genérico de Richard Williams)

cHaRade
(stanley donen, usa 1963, 
genérico de  maurice binder)

baRbaRella 
(Roger Vadim, i/f 1967, genérico 
de maurice binder)

GoldfinGeR
(Guy Hamilton, Gb 1964, genérico 
de Robert brownjohn)

foR youR eyes only
(John Glen, Gb 1980, genérico de 
maurice binder)

Goldeneye 
(martin campbell, usa/Gb 1995, 
genérico de daniel kleinman)

sPy HaRd
(Rick friedberg, usa 1996, 
genérico de  al yankovic)

catcH me if you can
(steven spielberg, usa 2002, 
genérico de  kuntzel + deygas)

lola Rennt – Run lola Run
(tom tykwer, d 1998, genérico de 
Gil alkabetz / Ralf bohde)

state and main
(david mamet, usa 2000, 
genérico de alan Goldman)

maRs attacks!
(tim burton, usa 1996, genérico 
de Robert dawson)

01:00 [-3] clube do festival · 
festa de encerramento

Gringo da Parada
Gringo da Parada é o DJ residente 
do clube parisiense Favela 
Chic, e autor das compilações 
“Postonove”, editadas pelo 
mesmo clube, e referência 
directa ao km 9 da praia de 
Ipanema, no Rio de Janeiro, o 
ponto de encontro dos cariocas 
descolados. Já no seu quarto 
volume, os discos “Postonove” 
são resultado de uma pesquisa 
de música brasileira de extrema 
qualidade, independentemente 
do género ou da época. 



14:30 sessão infantil /
animar

sessão infantil / 
nemo@curtas

martin arnold 
masterclass e curtas

yu lik-Wai 
masterclass

Pleix conference sessão infantil / 
animar

17:00 lisandro alonso 
en la vereda + la liberdad

lee kang-cheng
Help me eros

competição 
internacional 3

competição 
internacional 5

competição 
internacional 7

competição 
internacional 9

sessão infantil / 
nemo@curtas

18:30 yu lik-Wai
all tomorow’s Parties

take one! 1 take one! 2 yu lik-Wai 
neon Goddesses + dance With 
me till the end of love

yu lik-Wai 
love Will tear us apart

filmes 
Premiados 3

21:30 Jens Jonsson
the king of Ping Pong

liew seng tai 
flower in the Pocket

competição 
internacional 1

competição 
internacional 2

competição 
internacional 4

competição 
internacional 6

competição 
internacional 8

encerramento
occupations, lars Von trier + 
key to Reserva, m. scorsese

filmes 
Premiados 1

23:00 bruce labruce
otto

miguel Gomes
aquele Querido mês de agosto

Panorama curtas 
Portuguesas

competição 
nacional 1

competição 
nacional 2

competição 
nacional 3

khalil oreighe / 
Joana Hadjithomas
Je Veux Voir

filmes 
Premiados 2

00:15 filmes concerto 
mão morta
filmes de maya deren

title design – 
Past and future 1

competição 
music Videos

filme concerto 
loosers
filmes de stan brakhage

lafoxe – performance 
para 4 projectores 
16 mm

title design – 
Past and future 2

15:30 competição 
internacional 6

competição 
internacional 8

competição 
internacional 1

competição 
internacional 2

competição 
internacional 4

17:30 Razzle dazzle
ken Jacobs

Remixed curtas 1 Remixed curtas 2 cinema 16 
World cinema

19:30 competição 
internacional 5

competição 
internacional 7

competição 
internacional 9

competição 
internacional 3

Performance 
workshop 
aV analógicos

22:00 evols + p.ma luis Recorder / 
sandra Gibson
untitled

ian Helliwell 
Hellitron

antónio olaio 
e João taborda
Pictures are not movies

filme concerto leg-
endary tiger man
filmes len lye

filmes 
Premiados 1

23:00 filmes Video Run filmes 
Premiados 2

01:00 [-3b] clube do festival 
black dolls + double on fire

cacau café
João Pedro almeida

cacau café
baile de Verão  
(com karaoke e tudo)

cacau café
comité da seleção

cacau café
os 7 magníficos

cacau café
directors night

[-3b] clube do festival 
Julien Gester (fr) 
+ mooqee (uk)

[-3b] clube do festival 
Gringo da Parada (fr)

sáb 05 dom 06 seg 07 ter 08 Qua 09 Qui 10 sex 11 sáb 12 dom 13

auditório municipal

sala dois

festas e dJ’s

in Progress in focus Remixed Programa
infantil

auditório municipal

300 lugares, centro do Festival. 
Apresentação dos programas 
competitivos, Retrospectivas, 
In Progress, e filmes concerto. 
No Rés-do-chão situam-se a 
Bilheteira, a loja do Festival, o 
Bar e a entrada para a sala de 
cinema. No primeiro andar do 
auditório situam-se o espaço de 
acolhimento dos convidados e 
participantes e áreas reservadas 
a profissionais e de lazer.

sala dois

100 lugares, espaço alternativo 
para apresentação em repetição 
das sessões da Competição 
Internacional, programas de 
curtas metragens REMIXED e 
diversas performances. Situada 
na Praça da República, mesmo ao 
lado do Auditório Municipal.

solar
Galeria de arte cinemática 

A Galeria de Arte Cinemática asso-
cia-se ao Festival apresentando a 
exposição retrospectiva da obra do 
artista/cineasta austríaco Martin 
Arnold e uma instalação de Tsai 
Ming-Liang. A entrada é livre, e as 
exposições continuarão abertas 
durante o verão.

12º mercado da curta metragem

Praça José Régio 
de 7 a 12 de Julho
O 12º Mercado da Curta Metragem 
dispõe de todos os títulos recebi-
dos pelo Festival para visionamen-
to e um catálogo em formato digi-
tal com dados técnicos, sinopses 
e contactos para todos os filmes. 
O acesso ao Mercado é limitado a 
profissionais.

[-3b] clube do festival

Piso – 3 do Parque de 
Estacionamento da Praça José 
Régio, 5, 11 e 12 de Julho
As festas do Festival prometem 
animação pela noite dentro, logo 
após as sessões de cinema.

Poster Review

Esta galeria na Praça da 
República alberga uma exposição 
de ilustrações / cartazes 
imaginários para as curtas 
metragens portuguesas em 
competição.

espaços do festival


