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Nascido em 2015 da necessidade de criar um espaço 
de suporte ao cinema independente e inteiramente 
dedicado ao processo de criação e de construção de 
um filme, o Arché, na sua segunda edição, reafirma 
os seus objectivos, considerando a prática fílmica 
como um percurso profundo, singular e pessoal, 
promovendo o diálogo entre as diferentes estruturas  
de desenvolvimento e promoção de um filme  
e incentivando novas redes de colaboração e co- 
-produção. O Arché é composto por duas Oficinas  
e um conjunto de Encontros em torno de questões 
profissionais, cruciais para o desenvolvimento  
e visibilidade de um filme na actualidade. No último 
dia os projectos serão apresentados a um público de 
profissionais de cinema presentes no Doclisboa.
O Arché acolherá, para mais uma edição, projectos 
portugueses e espanhóis aos quais se juntam projectos 
suíços, com o apoio da Swiss Films. Renovamos  
a colaboração com o festival espanhol Márgenes que 
dará a oportunidade a um dos projectos portugueses 
do Arché de participar no MRG // Work, o laboratório 
criado em 2015 no âmbito deste festival. Os projectos 
seleccionados reflectem, na sua totalidade, a nossa 
vontade de continuar a apostar num modelo de criação 
como espaço livre, de diálogo e partilha.

Bem-vindos ao Arché 2016.

Cíntia Gil, Davide Oberto 
Direcção do Doclisboa / Direction of Doclisboa 

Ana Pereira, Glenda Balucani
Coordenação do Arché / Coordination of Arché

Born in 2015 from the urge to create a space of 
support for independent cinema and dedicated entirely 
to its creative and film construction process, Arché 
reaffirms its goals in this second edition. Considering 
the film practice as a profound, singular and personal 
journey, promoting the dialogue between the different 
structures of development and promotion of  
a film, and promoting new collaboration and co- 
-production networks. Arché consists of two 
workshops and joint meetings – masterclasses, 
presentations and debates – around professional 
questions, crucial to the development and visibility 
of a film today. On the last day, the projects will 
be presented to an audience of film professionals 
attending Doclisboa.
In another edition, Arché will host Portuguese and 
Spanish projects. This year, with the support of Swiss 
Films, Arché will also open the door to Swiss projects. 
The collaboration with Spanish film festival Márgenes 
was renewed. This will give the opportunity to one of 
Arché’s Portuguese projects to participate in the  
MRG //Work, the laboratory created in 2015 in the 
context of this festival. The selected projects reflect, as 
a whole, our desire to carry on investing on a creation 
model as an open space of dialogue and sharing.

Welcome to Arché 2016.

Arché
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Programa / Schedule

23.10 

Culturgest, Sala 6 / Room 6
OFICINA DE ESCRITA E DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO /  
WRITING AND PROJECT DEVELOPMENT WORKSHOP
12 .00 – 19.00 Oficina / Workshop
13.30 – 14.30  Almoço / Lunch break
17.00   Coffee Break

20.00  Jantar de Boas-vindas / Welcome Dinner

24.10

Culturgest, Fórum Debates
OFICINA DE VISIONAMENTO E DISCUSSÃO DE PROJECTOS FINAIS / 
VIEWING AND DISCUSSION OF WORKS IN PROGRESS WORKSHOP
10.00 – 14.00 Oficina / Workshop
11 .30  Coffee Break

Culturgest, Sala 6 / Room 6
OFICINA DE ESCRITA E DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO /  
WRITING AND PROJECT DEVELOPMENT WORKSHOP
16.00 –20.00 Oficina / Workshop
18.00  Coffee Break

25.10

Culturgest, Fórum Debates
OFICINA DE VISIONAMENTO E DISCUSSÃO DE PROJECTOS FINAIS / 
VIEWING AND DISCUSSION OF WORKS IN PROGRESS WORKSHOP
10.00 –14.00 Oficina / Workshop
11 .30   Coffee Break

Culturgest, Sala 6 / Room 6
OFICINA DE ESCRITA E DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO /  
WRITING AND PROJECT DEVELOPMENT WORKSHOP
16.00 –20.00 Oficina / Workshop
18.00  Coffee Break

26.10

Culturgest, Fórum Debates
OFICINA DE VISIONAMENTO E DISCUSSÃO DE PROJECTOS FINAIS / 
VIEWING AND DISCUSSION OF WORKS IN PROGRESS WORKSHOP
10.00 – 17.00 Oficina / Workshop
11 .30   Coffee Break
13.00 – 14.00  Almoço / Lunch break

Culturgest, Sala 6 / Room 6
OFICINA DE ESCRITA E DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO /  
WRITING AND PROJECT DEVELOPMENT WORKSHOP
16.00 –20.00 Oficina / Workshop
18.00  Coffee Break

27.10

Culturgest, Fórum Debates
OFICINA DE VISIONAMENTO E DISCUSSÃO DE PROJECTOS FINAIS / 
VIEWING AND DISCUSSION OF WORKS IN PROGRESS WORKSHOP
10.00 – 14.00 Oficina / Workshop
11 .30   Coffee Break

Culturgest, Sala 5 / Room 5
15.00 –19.00 SESSÃO DE DISCUSSÃO COM /  
  FEEDBACK SESSION WITH JEAN-PIERRE REHM  
  E  JOÃO TABARRA   

Culturgest, Sala 6 / Room 6
OFICINA DE ESCRITA E DESENVOLVIMENTO DE PROJECTO /  
WRITING AND PROJECT DEVELOPMENT WORKSHOP
16.00 –20.00 Oficina / Workshop
18.00  Coffee Break

28.10

Culturgest, Sala 2 / Room 2
APRESENTAÇÃO DE PROJECTOS / PROJECT PRESENTATION
10.00 – 14.30 Apresentação / Presentation
12 .00 – 12 .30  Brunch

Culturgest, Sala 5
15.30 – 17.30  ENCONTROS INDIVIDUAIS /  
  ONE-TO-ONE MEETINGS

Culturgest, Fórum Debates
18.30    CONVERSA COM OLIVIER MARBOEUF /
  TALK WITH OLIVIER MARBOEUF

Restaurante Cantinho da Rosa, Rua da Rosa nº224  
(Bairro Alto, Lisboa)
20.30    JANTAR / DINNER 

29.10

Culturgest, Sala 5 / Room 5
15.00 – 16.30 SESSÃO DE PLANEAMENTO ESTRATÉGICO COM /  
 STRATEGIC PLANNING SESSION WITH JASMIN BAŠIĆ

Culturgest, Sala 5 / Room 5
17.00 ENCONTROS INDIVIDUAIS (POR MARCAÇÃO) /  
 ONE-TO-ONE MEETINGS (BY APPOINTMENT)



doclisboa’16 / arché 5

10.00                                              
Oficina de 
Visionamento e 
Discussão de Projectos 
Finais / Viewing and 
Discussion of  Works in 
Progress Workshop               
Culturgest, Fórum Debates 

10.00                                              
Oficina de 
Visionamento e 
Discussão de Projectos 
Finais / Viewing and 
Discussion of  Works in 
Progress Workshop               
Culturgest, Fórum Debates 

10.00                                              
Oficina de 
Visionamento e 
Discussão de Projectos 
Finais / Viewing and 
Discussion of  Works in 
Progress Workshop               
Culturgest, Fórum Debates 

10.00                                              
Oficina de 
Visionamento e 
Discussão de Projectos 
Finais / Viewing and 
Discussion of  Works in 
Progress Workshop               
Culturgest, Fórum Debates 

10.00                                                
Apresentação de 
Projectos /  
Project Presentation                                                         
Culturgest, Fórum Debates

12.30                                              
Apresentação de 
Projectos /  
Project Presentation                                                         
Culturgest, Fórum Debates

15.30                                                                    
One-to-One Meetings                                                          
Culturgest - Sala 5

24.1023.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10

12.00                                    
Brunch

20.30                                                                                                                                                 
Jantar de 
Encerramento /  
Closing Dinner                                                                                               
Cantinho da Rosa 
Rua da Rosa nº224                                                                                                                                   
(Bairro Alto, Lisboa)

12.00                                              
Oficina de 
Visionamento e 
Discussão de Projectos 
Finais / Viewing and 
Discussion of  Works in 
Progress Workshop               
Culturgest, Fórum Debates 

17.00                                                                                               
Coffee Break  

11.30                                                                                               
Coffee Break  

20.00                                                                                                                                                 
Jantar de Boas-Vindas / 
Welcome Dinner   
Culturgest               
Culturgest   

12.00                                              
Oficina de Escrita e 
Desenvolvimento de 
Projecto / Writing and 
Project Development 
Workshop                 
Culturgest, Sala 6 

12.00                                              
Oficina de 
Visionamento e 
Discussão de Projectos 
Finais / Viewing and 
Discussion of  Works in 
Progress Workshop               
Culturgest, Fórum Debates 

11.30                                                                                               
Coffee Break  

12.00                                              
Oficina de 
Visionamento e 
Discussão de Projectos 
Finais / Viewing and 
Discussion of  Works in 
Progress Workshop               
Culturgest, Fórum Debates 

11.30                                                                                               
Coffee Break  

12.00                                              
Oficina de 
Visionamento e 
Discussão de Projectos 
Finais / Viewing and 
Discussion of  Works in 
Progress Workshop               
Culturgest, Fórum Debates 

11.30                                                                                               
Coffee Break  

18.00                                                                                               
Coffee Break  

18.30                                              
Oficina de Escrita e 
Desenvolvimento de 
Projecto / Writing and 
Project Development 
Workshop                 
Culturgest, Sala 6 

18.00                                                                                               
Coffee Break  

18.30                                              
Oficina de Escrita e 
Desenvolvimento de 
Projecto / Writing and 
Project Development 
Workshop                 
Culturgest, Sala 6 

18.00                                                                                               
Coffee Break  

18.30                                              
Oficina de Escrita e 
Desenvolvimento de 
Projecto / Writing and 
Project Development 
Workshop                 
Culturgest, Sala 6 

18.00                                                                                               
Coffee Break  

18.30                                                                                                                                  
Conversa com Olivier 
Marboeuf / Talk with 
Olivier Marboeuf                              
Culturgest, Sala 2

17.30                                                                                                                                          
Oficina de Escrita e 
Desenvolvimento de 
Projecto / Writing and 
Project Development 
Workshop                 
Culturgest, Sala6   

18.30                                              
Oficina de Escrita e 
Desenvolvimento de 
Projecto / Writing and 
Project Development 
Workshop                 
Culturgest, Sala 6 

13.30                                    
Almoço / Lunch Break

14.30                                              
Oficina de Escrita e 
Desenvolvimento de 
Projecto / Writing and 
Project Development 
Workshop                 
Culturgest, Sala 5 

13.00                                    
Almoço / Lunch Break

14.00                                              
Oficina de 
Visionamento e 
Discussão de Projectos 
Finais / Viewing and 
Discussion of  Works in 
Progress Workshop        
Culturgest,  Fórum Debates  

16.00                                              
Oficina de Escrita e 
Desenvolvimento de 
Projecto / Writing and 
Project Development 
Workshop                 
Culturgest, Sala 6 

16.00                                              
Oficina de Escrita e 
Desenvolvimento de 
Projecto / Writing and 
Project Development 
Workshop                 
Culturgest, Sala 6 

16.00                                              
Oficina de Escrita e 
Desenvolvimento de 
Projecto / Writing and 
Project Development 
Workshop                 
Culturgest, Sala 6 

16.00                                              
Oficina de Escrita e 
Desenvolvimento de 
Projecto / Writing and 
Project Development 
Workshop                 
Culturgest, Sala 6 

17.00                                                                                                               
One-to-One Meetings                                                          
Culturgest - Sala 5

15.00                                                                                                                                                 
Sessão de planeamento 
estratéigico com/ 
Strategic Planning 
Session with  
Jasmin Bašić                                                                    
Culturgest, Sala 5

15.00                                                                                                             
Sessão de Feedback I / 
Feedback Session I          
João Tabarra                                                                                               
Reservada aos 
participantes da Oficina 
de Visionamento e 
Discussão de Projectos 
Finais / The session is only 
open to Viewing and 
Discussion of  Works in 
Progress Workshop's  
participants                                                              
Culturgest, Sala 5 

17.00                                                                                               
Sessão de Feedback II / 
Feedback Session II          
Jean-Pierre Rem
Reservada aos 
participantes da Oficina 
de Visionamento e 
Discussão de Projectos 
Finais / The session is only 
open to Viewing and 
Discussion of  Works in 
Progress Workshop's  
participants
Culturgest, Sala 5 

Horário / Timetable

Sessão de planeamento 
estratégico

Marta Andreu

Luciano Rigolini

Conversas

Sessões de Discussão

Apresentação de Projectos

One-to-One Meetings

Coffee Break

Almoços e Jantares

10.00

11.30

12.00

13.30

15.30

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

20.00

17.30

18.30

20.30
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Oficina destinada a projectos em fase de escrita, 
para desenvolvimento temático e reflexão sobre 
as estratégias a desenvolver no filme, bem como 
elaboração de dossier/guião e reflexão sobre 
estruturas de produção.

Marta Andreu é coordenadora de programação no 
Mestrado de Criação Documental da Universidade 
Pompeu Fabra (Barcelona), onde dirige, também, 
uma oficina de escrita para documentário. Em 2004, 
fundou a produtora Estudi Playtime e, mais tarde,  
a oficina El Retrato Filmado no Festival Internacional 
de Documentário Play-Doc. É responsável pelos 
conteúdos académicos do Festival DocMontevideo, 
consultora de cinema espanhol, português e latino-
americano para o festival suíço Visions du Réel  
e membro da comissão do World Cinema Fund  
da Berlinale.

Projectos Seleccionados / Selected Projects

Amores Distantes e Pátrias Imaginadas / Distant Love Affairs and Imaginary Homelands, Catarina Vasconcelos 
Produção ⁄ Production: Primeira Idade, Portugal

Cerco, David Tena, Sergio Hernández
Produção ⁄ Production: Raul M.Candela (Colibri Studio), Espanha/Spain 

Correspondances, Elena López Riera 
Produção ⁄ Production: Consuelo Frauenfelder, Stefan Lauper, Tarik Garidi (Garidi Film), Suíça  ⁄  Switzerland

O Convento ⁄ The Convent, Inês Mestre
Produção ⁄ Production: Inês Mestre, Portugal

Radio Silence - The Battle of Carmen Aristegui, Juliana Fanjul
Produção ⁄ Production: Nicolas Wadimoff (Akka Films), Suíça  ⁄  Switzerland

Songs from Another Eden, Sohel Rahman
Produção ⁄ Production: Vila do Cinema, Portugal

This workshop is intended for projects in the writing 
stage, aiming at thematic development and reflection 
on the strategies to be developed in the film, as well 
as the creation of a dossier/script and reflection on 
production structures. 

Tutora / Tutor

Marta Andreu is programming coordinator of the 
Master in Documentary Creation at the Pompeu Fabra 
University (Barcelona), where she is also head of a 
workshop on documentary film writing. In 2004, she 
started the film production company Estudi Playtime, 
and later the Filmed Portrait Workshop at Play-Doc 
International Documentary Festival. She is responsible 
for the scholarly contents of DocMontevideo Festival, 
consultant for Spanish, Portuguese and Latin- 
-American film at the Swiss festival Visions do Réel, 
and a member of the World Cinema Fund commission 
at the Berlinale.

Oficina de Escrita e Desenvolvimento de Projecto
Writing and Project Development Workshop

Oficinas / Workshops
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SINOPSE / SYNOPSIS

Um homem e uma mulher encontram-se. No 21º 
aniversário dela, casam. Ele é marinheiro e vive no 
mar. Em terra, ela cuida da casa, dos seis filhos e do 
jardim. Beatriz era uma árvore com raízes profundas, 
enquanto Mário planava no mar. A relação deles 
construia-se através de cartas. Jacinto, o filho mais 
velho e meu pai queria ser jardineiro. Um dia a avó 
Beatriz morre. Mas Jacinto nunca esqueceu como era 
ver o mundo empoleirado nos seus braços. 

AMORES DISTANTES E PÁTRIAS IMAGINADAS   
DISTANT LOVE AFFAIRS AND IMAGINARY HOMELANDS
Catarina Vasconcelos, Portugal

Produção ⁄ Production:  Primeira Idade
Orçamento ⁄ Estimated Budget: 122.143,00€
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 12.600,00€

A man and a woman meet. On her 21st birthday, they 
married. He is a sailor and lives at the sea. On shore, 
she takes care of the house, the six children and the 
garden. Beatriz was a tree with deep roots, while 
Mário hovered at sea. Their relationship was built 
through love letters. Jacinto, the eldest child and my 
father, wanted to be a gardener. One day grandmother 
Beatriz dies. But Jacinto never forgot what was like 
seeing the world perched in her arms.
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Catarina Vasconcelos 
Nasceu em 1986 em Portugal. Estudou na Academia Nacional 
de Belas Artes. Em 2013 forma-se no Royal College of Art em 
Londres. O seu primeiro filme, Metáfora ou a Tristeza Virada do 
Avesso, ganhou o prémio de melhor curta-metragem no Cinéma 
du Réel. A estreia nacional do filme aconteceu no Doclisboa.  

Born in 1986 in Portugal. She studied at the fine arts academy of 
Lisbon. In 2013, she graduates from Royal College of Art, London. 
Her first film, Metaphor or Sadness inside out (2014) won the 
award for best short film at Cinema du Réel. The film national 
premiére took place at Doclisboa 2014.

I grew up in a house that suffered the first remodelling 
in 2004, after my mother’s death. In my family, 
whenever someone dies, we rebuild or close houses 
and family photo albums. With my mother’s absence  
I became aware of my grandmother’s absence: when  
I was born, my grandmother’s absence already 
occupied space. The only thing I knew from her, was 
the way she liked to be called: Triz. It was Triz the 
driving force for building a country house for the family. 
When the house was finished, she planted  
a cypress on the entrance. She died a year after.  
In 2000 the cypress became ill and we had to cut it, 
and so Triz died for the second time. Grandmother 
Triz and grandfather Mário had a love story bigger 
than absence. Their relationship was built through 
letters, photos and even a vinyl carrying the family 
voices. Today, Mário is in a nursing home and suffers 
from Parkinson. He confessed the will to burn the 
letters exchanged with Triz. On the day his sons took 
him to the house, Mário said he couldn’t do it. But he 
demanded his sons to swear, that when he died, the 
letters would be burned. This will be the third death 
of Triz. My father, the eldest, wanted to be a gardener 
when he was younger. Contrary to my grandfather, my 
father always wanted to have his roots in the ground. 
I realized how fiction is the only way I have to fill in 
the blanks that exist among the few memories left of 
Triz. Fiction is the tool to imagine the love letters, her 
daily routine, how she planted cypresses and how her 
memory stubbornly persists not only in her children, 
but also in me.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Cresci numa casa que sofreu a primeira remodelação 
em 2004, após a morte da minha mãe. Na minha 
família, sempre que alguém morre, reconstruímos 
ou fechamos casas e álbuns de fotografias de família. 
Com a ausência da minha mãe, tomei consciência da 
ausência da minha avó: quando nasci, a ausência da 
minha avó já ocupava espaço. A única coisa que sabia 
dela era a forma como gostava de ser tratada: Triz. 
Triz foi a força motriz para a construção de uma 
casa de campo para a família. Quando a casa estava 
acabada, plantou um cipreste à entrada. Morreu um 
ano depois. Em 2000 o cipreste adoeceu e tivemos de 
o cortar, e assim Beatriz morreu pela segunda vez.  
A avó Triz e o avô Mário tinham uma história de amor 
maior que a ausência. A relação deles construiu-se 
através de cartas, fotografias e até de um vinil com as 
vozes da família. Hoje, Mário está num lar e sofre de 
Parkinson. Confessou a vontade de queimar as cartas 
trocadas com Triz. No dia em que os filhos o levaram 
à casa, Mário disse que não era capaz. Mas exigiu que 
os filhos jurassem que, quando morresse, as cartas 
seriam queimadas. Esta será a terceira morte de 
Triz. O meu pai, o mais velho, queria ser jardineiro 
quando era novo. Ao contrário do meu avô, o meu pai 
sempre quis ter as raízes em terra. Apercebi-me de 
que a ficção é a única forma de preencher os vazios 
entre as poucas memórias que restam de Triz.  
A ficção é a ferramenta para imaginar as cartas de 
amor, a sua rotina diária, como plantava ciprestes  
e de como a sua memória persiste teimosamente não 
só nos filhos, como também em mim.

Pedro Fernandes Duarte / Primeira Idade
Primeira Idade é uma produtora de cinema independente. Uma 
plataforma de liberdade criativa dotada da agilidade exigida pelo 
cinema do futuro.

Primeira Idade is an independent Portuguese film production 
company based in Lisbon. A platform of creative freedom endowed 
with the agility required by the cinema of the future.

Contactos / Contacts:
Pedro Fernandes Duarte - Primeira Idade 
+351 916588889; cinema@primeira-idade.pt 
www.cargocollective.com/primeiraidade; Portugal 

REALIZADORA / DIRECTOR PRODUÇÃO / PRODUCTION
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SINOPSE / SYNOPSIS

No mesmo epicentro turístico de Barcelona, rodeado 
de iates de luxo, sobrevive uma pequena comunidade 
de pescadores em decadência, que agora enfrenta 
grandes mudanças com a renovação das instalações 
portuárias e preparação para a sua abertura à 
cidade. Cerco é a história coral de um pequeno 
ecossistema cercado pela cidade do século XXI, um 
retrato completamente envolvido num processo de 
transição no qual o próprio sentido se inclina e os 
significados mudam.

CERCO
David Tena, Sergio Hernández, Espanha  ⁄  Spain

Produção ⁄ Production: Colibri Studio
Orçamento ⁄ Estimated Budget: 104.990,00 €
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 9.990,00 €

In the same touristic epicentre of Barcelona, 
surrounded by luxurious yachts, survives a run down 
small community of fishermen which now faces big 
changes as the harbour renews its facilities and 
prepares its openness to the city. Cerco is the choral 
story from a small ecosystem which is besieged 
by the XXI century city, a picture fully involved in a 
transitional process in which the sense itself tilts and 
the meanings change.

In Barcelona, the rotted piers and rusty factories are 
testimonies of a fluctuating economy, which has also 
changed whole generations of employees and families: 
men and women are remembered every day that the 
wave has reached its highest point, and now, with the 
economy in recession, they are worth much less than 
they were worth in another time, or not even valued at 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Em Barcelona, os cais apodrecidos e as fábricas 
enferrujadas são testemunhos de uma economia 
flutuante, que também mudou gerações inteiras 
de empregados e famílias: homens e mulheres são 
lembrados diariamente de que a vaga atingiu o 
ponto mais alto e que, agora, com a economia em 
recessão, o seu valor é muito menor que o de outrora, 
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David Tena
Mestre em Criação de Documentário pela Universidade Pompeu 
Fabra (Barcelona). Trabalhou como montador de documentários 
no Canal Cultural 22 no México; como assistente de produção, 
sonoplasta e operador de câmara (In the Desert, Hristine 
Vardeva, HFBK) em Hamburgo (Alemanha). Participou na fase de 
desenvolvimento de filmes como La Substancia (2016) de Lluís 
Galter e no documentário interactivo Amb títol (2015) de Neus 
Ballús.

Master in Documentary Creation at the Pompeu Fabra University 
(Barcelona). He has worked as a documentary editor at the 
Cultural Channel 22 in Mexico; as an assistant production, sound 
engineer and camera operator (In the Desert, Hristine Vardeva, 
HFBK) in Hamburg (Germany). He has participated in the 
development phase of films as La Substáncia (2016) by Lluís Galter 
and the interactive documentary Amb títol (2015) by Neus Ballús.

Sergio Hernández
Produtor, argumentista e realizador, mestre em Criação de 
Documentário pela Universidade Pompeu Fabra (Barcelona), 
foi o realizador, com Neus Ballús, no documentário interactivo 
Amb Títol (2015); trabalhou no desenvolvimento e no 
argumento de vários projectos da Nanouk Films e foi assistente 
de montagem em Alcadessa (2016), um documentário pelo qual 
Pau Faus recebeu o prémio de melhor realizador no último 
festival de Málaga.

Raul M. Candela / Colibri Studio
Colibri Studio é uma produtora independente de nova criação, 
com base em Barcelona, criada com o objectivo de produzir 
projectos inovadores e de qualidade, de compromisso social e 
cultural.

Is an independent production company of new creation, based in 
Barcelona, which was established with the aim of producing quality 
and innovative projects, culturally and socially committed.

Contactos / Contacts:
Raul M. Candela - Colibri Studio
+34 646441643; contact@colibristudio.tv; www.colibristudio.tv 
Espanha  ⁄ Spain

REALIZADORES / DIRECTORS

PRODUÇÃO / PRODUCTION

ou nem sequer têm qualquer valor na economia 
pós-industrial. São considerados dispensáveis e 
incompatíveis com o modelo económico do novo 
milénio, que há muito os declarou irrelevantes. 
Deste modo, Barcelona foi oprimida e configurada 
economicamente desde o final do século passado 
pela economia do visitante ocasional. Na era pós-
industrial, o sector do turismo representa 20% do 
PIB da cidade e os estrategas da capital não deixaram 
de especular com os terrenos urbanos, limpando 
do mapa tudo o que se relaciona com o trabalho 
e transformando cada imagem num objecto de 
consumo para o turismo e também para a estética 
da “visita guiada”. Com base na transformação dos 
últimos resquícios marítimos e industriais na capital 
do Mediterrâneo, o Moll dels Pescadors, em Cerco 
assistimos a uma mudança ritual universal da cidade 
pós-moderna. Queremos filmar as imagens que traem 
a força de que fala a filósofa Simone Weil, a que define 
a identidade dos sujeitos sobre os quais actua e 
decide o destino.

all in the postindustrial economy. They are considered 
dispensable and incompatible with the economic model 
of the new millennium, which has long declared them 
irrelevant. Thus, Barcelona has been overwhelmed 
and configured economically since the end of the past 
century by the occasional visitor’s economy. In the 
postindustrial era, the tourism sector represents 
the 20% of the GDP of the city and the strategists 
of capital have not stopped speculating with urban 
land, cleaning from the map everything related to 
work and turning every image into a consumable 
object for tourism and also for the aesthetics of 
the “sightseeing”. Based on the transformation of 
the latest maritime and industrial remains in the 
Mediterranean capital, the Moll dels Pescadors, in 
Cerco we attended a universal changing ritual of the 
postmodern city. We want to shoot the images that 
betray the strength the philosopher Simone Weil talks 
about, the one that sets the identity of the subjects on 
which it acts and sets its fate.

Producer, screenwriter and director, Master in Documentary 
Creation at the Pompeu Fabra University, he has been director 
with Neus Ballús in the interactive documentary Amb titol (2015), 
he has worked in the development and screenplay in several 
projects in Nanouk Films and he was an assistant editor in 
Alcaldessa (2016) a documentary movie for which Pau Faus has 
received the best director award in the past Málaga Festival.
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SINOPSE / SYNOPSIS

Manuel, Vicente e Esperança chegaram a Genebra 
na década de 60. Quanto a Álvaro, chegou após a 
crise de 2008. Para eles, a única forma de comunicar 
com a família e os amigos que deixaram é através de 
cartas – correspondência. 

CORRESPONDANCES
Elena López Riera, Suíça  ⁄  Switzerland

Produção ⁄ Production:  Garidi Films
Orçamento ⁄ Estimated Budget: entre ⁄ between 130.000,00€ e  ⁄ and 150.000,00€
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 27.427,42€

Manuel, Vicente and Esperanza arrived in Geneva in 
the 1960s. As for Álvaro, he arrived after the 2008 
crisis. For them, the only way to communicate with 
the family and friends they left behind is through 
letters – correspondence.

It has been 8 years since I came to Geneva to finish 
school, and certainly my vision of immigration and 
of the city is much different from that of the first 
immigrants who came in the 1960s. I believe it is very 
important to listen to their accounts and confront 
those accounts with contemporary images of the city, 
and of the country they left, that we left. From  
a personal point of view, I find it extremely necessary 
to establish this dialogue with the older generation, 
and that is why this film signifies for me a kind of 
intimate correspondence with them. I understood that 
all the communication we have with our families and 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Passaram 8 anos desde que vim para Genebra 
para acabar a escola, e com certeza a minha ideia 
da imigração e da cidade é muito diferente da dos 
primeiros imigrantes que vieram na década de 
60. Creio que é muito importante ouvir os seus 
relatos e confrontar esses mesmos relatos com 
imagens contemporâneas da cidade e do país que 
eles deixaram, que nós deixámos. De um ponto de 
vista pessoal, considero extremamente necessário 
estabelecer este diálogo com a geração mais velha, 
e é por isso que este filme significa para mim uma 
espécie de correspondência com eles. Apercebi-me 
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Elena López Riera
Doutorada em estudos fílmicos, ensinou cinema e literatura 
comparada na Universidade de Genebra. Também trabalhou 
como programadora para o Festival Internacional de Valência, 
Belfort e Tabakalera. Fundou o colectivo “lacasinegra”, com 
quem realizou o documentário Pas à Genève. O seu primeiro 
filme, Pueblo, estreou na quinzena dos realizadores em Cannes. 
Las Vísceras esteve em competição no festival de Locarno.

PHD on film studies, taught cinema and comparative literature 
at the University of Geneva. She has also worked as cinema 
programmer for Valencia Int. Fest, Belfort or Tabakalera. She 
founded the collective “lacasinegra”, with whom she directed the 
feature documentary film, Pas à Genève. Her first film, Pueblo, 
premièred at Directors’ Fortnight at the Cannes. Las vísceras has 
compete in Pardi di domani at Locarno Festival.

Filmografia / Filmography
Pas à Genève (2013, co-realizado com / co-directed with 
lacasinegra); Pueblo (2015); Las vísceras (2016,)

Garidi Films
Desde a sua criação em 2012, o objectivo da Garidi Films 
tem sido apoiar o cinema radical. Os filmes que produzimos 
são comprometidos artisticamente, feitos por autores cuja 
intensidade visual nos seduz. Em 2015 apresentámos Pueblo, 
de Elena Lopez Riera, na quinzena  dos realizadores em Cannes 
e La Riviére sous la Langue, de Carmen Jaquier, no Festival 
de Locarno. Também participámos em produções francesas 
como Les Rencontres d’Aprés Minuit, de Yann Gonzalez (Cannes 
2013), Deux Rémi, Deux, de Pierre Léon (Locarno 2015) e mais 
recentemente Diamond Islands, de David Chou (Cannes 2016).

Ever since Garidi Films was created in 2012, its aim has been to 
support radical cinema. The movies we produce are artistically 
engaged, made by authors whose intense visual identity seduces 
us. In 2015, we presented Elena Lopez Riera’s Pueblo at the 
“Quinzaine des réalisateurs” in Cannes and Carmen Jaquier’s 
La rivière sous la Langue at the Locarno Film Festival. We also 
participated in French productions such as Yann Gonzalez’s Les 
rencontres d’après minuit (Cannes 2013), Pierre Léon’s Deux 
Rémi, Deux (Locarno 2015) and more recently David Chou’s 
Diamond Island (Cannes 2016).

Contactos / Contacts:
Consuelo Frauenfelder, Stefan Lauper, Tarik Garidi – Garidi Films
+41 788352488; contact@garidifilms.ch; Suíça / Switzerland

REALIZADORA / DIRECTOR PRODUÇÃO / PRODUCTION

que toda a comunicação que temos com as nossas 
famílias e amigos quando vivemos no exílio é muito 
emocional, e que o país que lhes descrevemos é 
por vezes mais imaginado que real. Considero a 
correspondência privada das pessoas um precioso 
documento histórico, mesmo se a história é feita de 
pontos de vista subjectivos, até mesmo fantásticos. 
É por isso que me parece que o género epistolar se 
adapta melhor a veículo de um filme sobre imigração, 
uma vez que as histórias de exílio são feitas tanto a 
partir de uma experiência real como de uma força 
imaginativa. A nossa intenção não é construir um 
documento científico, mas construir um filme livre 
e poético que fale das relações entre a realidade e 
a forma como a ficcionamos. Um filme que oblitera 
os limites entre o quotidiano e o extraordinário do 
mesmo modo que estes imigrantes o fizeram através 
da sua correspondência, inventando por vezes uma 
vida que não existia, muitas vezes sonhando com um 
país que já não existia.

friends when we live in exile is very emotional, and that 
the country we describe to them is sometimes more 
imagined than real.
I consider people’s private correspondence a precious 
historical document, even if their history is made of 
subjective views, even fantastical ones. This is why the 
epistolary genre seems to me best adapted as  
a vehicle for a film on immigration, since stories of exile 
are made as much from a real experience as from an 
imaginary force. Our intention is not to construct  
a scientific document, but rather to construct a poetic 
and free film that works on the relationships between 
reality and the way we fictionalize this reality. A film 
which effaces the limits between the quotidian and the 
extraordinary in the same way that these immigrants 
have done through their correspondence, sometimes 
inventing a life that did not exist, often dreaming of  
a country that no longer existed.
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SINOPSE / SYNOPSIS

Centrando-se no convento feminino de Nossa 
Senhora do Carmo de Tentúgal (Portugal), extinto  
no século XIX, e na sua celebrada produção doceira,  
O Convento explora algumas das formas pelas quais o 
passado habita o presente. Provocando activamente 
a imaginação dos intervenientes e dialogando com 
edifícios, objectos e paisagens,  
o filme evoca a complexidade e a multiplicidade  
de formas humanas de recordar e de relação com  
o passado.

O CONVENTO  
THE CONVENT
Inês Mestre, Portugal

Produção ⁄ Production:  Inês Mestre
Orçamento ⁄ Estimated Budget: 29.720,00€ 
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 4.300,00 €

Focusing on the female convent of Our Lady of 
Mount Carmel of Tentúgal (Portugal), extinct in the 
nineteenth century, and its celebrated confectionery 
production, The Convent explores some of the ways in 
which the past inhabits the present. Actively provoking 
the imagination of the characters and dialoguing with 
buildings, objects and landscapes, the film evokes 
the complexity and multiplicity of human ways of 
remembering and relating with the past.
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Inês Mestre
Estudou Antropologia e Cinema. Actualmente cursa um 
doutoramento em Antropologia, trabalhando nas áreas da 
alimentação, memória, património, corpo, sentidos, antropologia 
visual e cinema.
Realizou as curtas-metragens Joaquim Mestre (2010), Luiz da 
Rocha (2013), Maria Helena (2013-2015) e actualmente está a 
montar o filme Confeitaria. 

Nowadays, in Portugal, as well as in other parts of 
Europe and the world, we observe a growing concern, 
obsession even, to draw the “true” genealogy of some 
foods. In the case of some sweets, and in particular of 
the exquisite ones, their origin is often associated to 
the ancient convents of nuns that existed in different 
parts of the country, extinct in many cases for more 
than a century. We witness an increasing diffusion of 
narratives that fix the time and place of the creation 
of sweets, their “original” recipe and the personalities 
involved, while at the same time their commercial 
distribution networks expand. Disseminated by the 
media and present in the sweets’ packages these 
narratives sometimes trigger disputes over their truth.
Focusing on the female convent of Our Lady of Mount 
Carmel of Tentúgal (central Portugal), extinct in the 
nineteenth century, and its celebrated confectionery 
production, the film evokes the complex and dynamic 
nature of human relations with the past.
My intention in not to go in search of the “true” history 
of the convent and its confectionery practices, to 
present facts and provide a faithful portrait of a time 
in which neither I nor the protagonists of the film 
lived in. The disappearance of the past condemns 
its knowledge to the construction of assumptions 
impossible to prove. So I intend to explore how 
individuals feel, experience and express the past, 
to evoke the unpredictable and fragmentary sense 
of the act of remembering, the fluid boundaries 
between memory and history, fact and fiction. These 
are dimensions that are often excluded from official 
historiographical and heritage practices.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Actualmente em Portugal, assim como noutras 
partes da Europa e do mundo, observa-se uma 
crescente preocupação, e mesmo obsessão, em 
traçar a “verdadeira” genealogia de algumas 
comidas. No caso de alguns doces, e em particular 
dos mais requintados, a sua origem é com frequência 
filiada nos conventos de freiras que existiram em 
diferentes pontos do país, extintos em muitos casos 
há mais de um século. Assiste-se a uma multiplicação 
de narrativas que fixam a época e o lugar de criação 
dos doces, a receita “original” e as personalidades 
envolvidas, ao mesmo tempo que as suas redes de 
distribuição comercial se expandem. Difundidas 
pelos media e presentes nas próprias embalagens 
dos doces, estas narrativas despoletam por vezes 
acesas disputas em torno da sua veracidade.
Centrando-se no convento feminino de Nossa 
Senhora do Carmo em Tentúgal (região centro de 
Portugal), extinto no século XIX, e na sua celebrada 
produção doceira, o filme evoca a natureza complexa 
e dinâmica das relações humanas com o passado.
A minha intenção não é ir em busca da “verdadeira” 
história do convento e das suas práticas doceiras, 
apresentar factos e fornecer um retrato fiel de 
um tempo que nem eu nem os protagonistas do 
filme conhecemos. O desaparecimento do passado 
condena o seu conhecimento à construção de 
suposições impossíveis de provar. Pretendo assim 
explorar o modo como os indivíduos sentem, 
experienciam e expressam o passado, evocar o 
sentimento imprevisível e fragmentário do ato 
de recordar, as fronteiras fluidas entre memória 
e história, facto e ficção. Estas são dimensões 
que com frequência ficam excluídas das práticas 
historiográficas e patrimoniais oficiais.

REALIZADORA, PRODUTORA / DIRECTOR, PRODUCER

Studied Anthropology and Documentary Film and is currently 
doing her PhD in Anthropology, working in the areas of food, 
memory, heritage, body, senses, visual anthropology and cinema.
Directed the short films Joaquim Mestre (2010), Luiz da Rocha 
(2013), Maria Helena (2013) and is currently editing the film 
Confectionery House.

Contactos / Contacts
+351 963127210; mestre.ines@gmail.com; Portugal
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SINOPSE / SYNOPSIS

No México, um país marcado pela violência, corrupção 
e machismo, uma mulher trava uma batalha há 
longos anos contra os poderes constituídos. Após 
seis anos a apresentar um dos programas de 
rádio mais empenhados na denúncia da corrupção, 
que é também um dos mais populares, Carmen 
Aristegui é abruptamente demitida. Os seus inimigos 
conseguiram silenciá-la. Não obstante, Carmen decidiu 
continuar a batalha através de outros meios de 
comunicação, para prosseguir a luta contra o crime e 
a corrupção. Esta iniciativa secreta espera conseguir 
passar pela forte censura de que tem sido vítima.

RADIO SILENCE - THE BATTLE OF CARMEN ARISTEGUI
Juliana Fanjul, Suíça  ⁄  Switzerland

Produção ⁄ Production: Akka Films
Orçamento ⁄ Estimated Budget: 450,000 €
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 42.312,48€

In Mexico, a country marked by violence, corruption 
and machismo, a woman has been leading a battle 
for many years against the powers that be. After six 
years hosting one of the most committed radio shows 
to denounce corruption and also the most popular 
one, Carmen Aristegui was abruptly dismissed. Her 
enemies succeeded in silencing her. Nevertheless, 
Carmen has decided to continue in her battle through 
other media, to keep pursuing her fight against 
corruption and injustice. This secret initiative hopes to 
get through the strong censorship she’s been victim of.

March 13th 2015 is a day I remember with sorrow and 
concern. My country’s Independent journalism’s main 
voice underwent an attack to freedom of speech. I’d 
been listening to that voice on the radio for twenty 
years, through the different radio stations where she 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

13 de Março de 2015 é um dia que recordo com 
tristeza e preocupação. A voz principal do jornalismo 
independente do meu país sofreu um ataque à 
liberdade de expressão. Ouvia aquela voz na rádio há 
mais de 20 anos nas diferentes estações em que ela 
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Juliana Fanjul
Realizadora independente, trabalha entre a Suíça, México e Cuba.
Nasceu em 1981 no México, onde tirou o curso de Comunicação 
Audiovisual. Frequentou a EICTV (Escola Internacional de 
Cinema de San Antonio de los Baños, Cuba), no programa de 
Documentário. Mestre em estudos fílmicos na Suíça. Trabalhou 
para Televisão italiana da Suíça e para a Al Jazeera inglesa.  

Independent filmmaker working between Switzerland, Mexico  
and Cuba. Born in 1981 in Mexico, where she received BA in Audio-
visual Communication. Attended EICTV (International Film School 
of San Antonio de los Baños, Cuba), full documentary programme. 
MA in Cinema Studies in Switzerland. Has worked for Swiss Italian 
Television and Al Jazeera English.

AKKA Films
A Akka films dedica-se principalmente à produção de filmes de 
autor, tanto documentário como ficção. Filmes enraizados em 
debates sociais que interrogam os problemas do mundo de hoje, 
explorando formas de expressão audiovisual ímpares e originais. 
A abertura ao mundo e a descoberta do Outro inspirou a Akka 
Films a co-produzir muitos dos seus filmes no estrangeiro e 
a incentivar ao máximo a sua distribuição, tanto através das 
redes de distribuição clássicas em cinemas como nas novas 
plataformas digitais.

AKKA Films is primarily dedicated to the production of author films, 
both documentaries and fiction. Films rooted in social debates that 
reflect and interrogate the issues of today’s world, exploring unique 
and original audio-visual forms of expression. The opening to the 
world and the discovery of the Other, have inspired AKKA Films to 
co-produce many of its films abroad and to encourage their largest 
possible distribution, through classical distribution networks in 
theatres as well as through new digital platforms. 

Contactos / Contacts:
Nicolas Wadimoff
+41 223451170; info@akkafilms.ch; Suíça / Switzerland

REALIZADORA / DIRECTOR PRODUÇÃO / PRODUCTION

tinha trabalhado. Nas minhas recordações, enquanto 
adolescente curioso pelos assuntos mundiais e que 
começava a abrir os olhos para a injustiça social, ela 
já tinha um papel importante na minha vida. Então, 
quando a violência crescente e a corrupção tomaram 
conta do meu país natal, tornei-me refugiado cultural 
na Suíça, onde a continuei a ouvir à distância. Mas, 
em Março de 2015, perdi o direito de ouvir a voz de 
Carmen. Eu, e 18 milhões de ouvintes.
Na Europa, o lugar para onde vim há alguns anos 
em busca de melhores ferramentas para a minha 
formação enquanto cineasta, a minha raiva e decepção 
rapidamente se tornaram a força motriz para a criação 
de um filme comprometido. Profundamente inspirado 
nas batalhas travadas por mulheres para forjar o 
seu lugar na sociedade, este projecto é uma lógica 
continuação da minha filmografia.
Para Carmen, está é uma nova batalha, uma de muitas 
que constitui a sua carreira. Mas pode ser a mais 
importante até ao momento. E talvez a última. Em todo 
o caso, desta vez está tudo em jogo.
Para mim, este caso é um “barómetro” da democracia 
do meu país e esta história tem um forte travo a 
esperança.
Quero fazer um filme que ofereça a visão de alguém que 
conhece muito bem a realidade diária no México mas 
que, pelo facto de viver no exterior, é capaz de manter 
uma distância para colocar a história num contexto 
internacional. Quero fazer um filme que ofereça a 
visão de uma mulher, uma vez que a luta de Carmen 
se refere às minhas próprias interrogações sobre a 
coexistência conflituosa das nossas vidas e dos nossos 
compromissos. Enquanto jornalistas ou cineastas.

had worked. In my memories as a teenager curious 
by World affairs and starting to open my eyes to 
social injustice, she already played an important part 
in my life. Then once the ever-growing violence and 
corruption took complete possession of my native 
country, I became a cultural refugee in Switzerland, 
where I continued to listen from afar. But on march 
2015 I lost my right to listen to Carmen’s voice. Me,  
and 18 million listeners.
From Europe, the place I came to a few years ago 
seeking better tools for my training as a filmmaker, 
my anger and deception soon became a driving force 
for the creation of a committed film. Deeply inspired 
by the battles fought by women to forge a place for 
themselves in society, this project is a logical follow-up 
in my filmography.
For Carmen, this is a new battle, one of many that 
constitute her career. But it just might be the most 
important one so far. And maybe the last. In any case, 
this time everything is at stake.
For me, this case is a “barometer” of my country’s 
democracy and this story has a strong taste of hope.
I want to make a film that offers the sight of someone 
who knows very well the daily reality of Mexico but 
by the fact of living abroad, is able to keep a distance 
to place the story in an international context. I want 
to make a film that offers the sight of a woman, as 
Carmen’s fight refers to my own interrogations on 
the conflictive coexistence between our lives and our 
engagements. As journalists or as filmmakers. 

Filmografia / Filmography
Muchachas (2015); Dottor Clown(2014); Cuba Calling (2014)
Hilda e Helena (2013); Si seguimos vivos (2010)
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SINOPSE / SYNOPSIS

O poder da imaginação impede Kalpana, uma actriz 
nepalesa em Portugal, de perder a esperança após 
perder o emprego na apanha da fruta. Apaixonada 
pela sua arte, faz pequenas performances na casa 
modesta que partilha com o marido, Tika, que filma 
tudo com o smartphone para os seus dois filhos 
adolescentes no país natal. O filme balança na ténue 
linha que separa a realidade da ficção, evocando as 
maravilhas da condição humana, esperança, memória 
e amor.

SONGS FROM ANOTHER EDEN 
Sohel Rahman, Portugal

Produção ⁄ Production: Vila do Cinema
Orçamento ⁄ Estimated Budget: 41.927,00€ 
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 20.500,00€ 

The power of imagination keeps Kalpana, a Nepalese 
actress in Portugal, from giving up hope after losing 
her job as a fruit picker. Passionate about her 
art, she makes little performances in the modest 
house she shares with her husband,Tika, who films 
everything onto his smart-phone for their two 
teenage sons back home. The film balances on the 
fine line between reality and fiction as it evokes the 
wonders of the human condition, hope, memory,  
and love.
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Sohel Rahman 
Nascido no Bangladeche, o amor de Sohel pelas artes visuais, 
literatura e pela narrativa levou-o à realização cinematográfica 
muito cedo. Em 2014 Sohel concluiu o mestrado em realização de 
documentário (Docnomads). Também estudou literatura inglesa 
na Universidade de Shahjalal, no Bangladeche. Sohel ganhou 
o prémio de melhor documentário da Universidade Lusófona 
em 2015 com o seu filme A Passagem. Vive em Lisboa, onde é 
realizador e produtor na Vila do Cinema. 

I have been fascinated by human survival stories since 
my early years. I always wondered what is the secret 
that makes people survive during harsh times of their 
lives. Being an immigrant , myself, I try to understand 
how other immigrants live. One morning I went to 
Alentejo,where many people from Asia, work on the 
fruit farms.
Eventually I met Kalpana. In order to have more access 
and get to know these people, I started working with 
them, also as a fruit picker. I saw how fate treated 
people differently, even though they were warmed 
by the same sun. The blackberries spawned by the 
fruit trees arrived at the supermarkets unconcious 
of the backgrounds of those who plucked them from 
the branches.City dwellers enjoying the fruit at their 
dining room tables are oblivious to the hopes and 
dreams of the slaves who work the land for their eating 
pleasure. Kolpana’s dreams of her hometown, her sons 
and her acting, do not appear in the basket of fruit 
on the table. During the time of my work, I build up a 
relationship with Kalpana who told me the story of her 
life. Kalpana was the character I was looking for. I came 
to understand that her hope and imagination kept her 
moving forward. Having worked and lived with these 
Asian fruit pickers , I knew I was the right person to 
tell her story through my film. I decided not to make 
a conventional immigrant film of suffering, and hard 
works . Instead, I tried to display human tenderness – 
the other way of surviving.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Desde tenra idade que me fascinam histórias 
de sobrevivência. Sempre me indaguei sobre o 
segredo que faz com que as pessoas sobrevivam em 
momentos difíceis das suas vidas. Sendo eu próprio 
imigrante, procuro compreender como vivem 
outros imigrantes. Uma manhã fui ao Alentejo, onde 
muitos asiáticos trabalham em pomares. Acabei por 
conhecer Kalpana. Para poder ter mais acesso e 
poder conhecer estas pessoas, comecei a trabalhar 
com eles, também na apanha da fruta. Vi como 
o destino tratava as pessoas de forma diferente, 
mesmo apesar de serem banhadas pelo mesmo 
sol. As amoras geradas pelas árvores chegavam 
aos supermercados sem consciência do historial de 
quem as tinha arrancado dos ramos. Os moradores 
da cidade que apreciam a fruta nas suas mesas 
de jantar não têm consciência da esperança e dos 
sonhos dos escravos que trabalham a terra para 
o seu prazer alimentar. Os sonhos de Kalpana com 
o seu país, os filhos e a sua carreira de actriz não 
estão no cesto de fruta na mesa. No período do 
meu trabalho, construí uma relação com Kalpana, 
que me contou a história da sua vida. Kalpana era 
a personagem de que estava à procura. Depois 
percebi que a sua esperança e imaginação a levavam 
a seguir em frente. Tendo trabalhado e vivido com 
estes apanhadores de fruta asiáticos, sabia que era 
a pessoa certa para contar a história dela através 
do meu filme. Decidi não fazer um filme convencional 
do sofrimento dos imigrantes e de trabalhos 
pesados. Ao invés, procurei mostrar a ternura 
humana – a outra forma de sobreviver.

REALIZADOR, PRODUTOR / DIRECTOR, PRODUCER

Born in Bangladesh, Sohel’s love of visual art, literature and 
storytelling drew him to filmmaking early in life. In 2014 Sohel 
received joint masters degree in documentary film directing 
(Docnomads). He also Studied English literature at Shahjalal 
University in Bangladesh. Sohel received best documentary film 
award from Lusofona University in 2015 for his film A Passagem. 
Lives in Lisbon, where he is a director and producer at Vila  
do Cinema.

Filmografia ⁄ Filmography:
A Passagem / The Passage (2014); The Stranger (2013);  
The Sketch (2013); The Window (2012); Tobu o Duronto / 
Undefeated (2011); Songs from another Eden (2015-2016)  
(work-in-progress)

Contactos / Contacts:
+351 964308120; john.sohel71@gmail.com; Portugal
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Oficina de Visionamento e Discussão de Projectos Finais  
Viewing and Discussion of Works-in-Progress Workshop

Esta oficina acolhe filmes cujo trabalho está em curso 
 – projectos já rodados, em fase de montagem, que 
serão discutidos quanto à sua forma final. 

Projectos Seleccionados / Selected Projects

Campo, Tiago Hespanha
Produção ⁄ Production: Luísa Homem (TERRATREME Filmes), Co-Produção ⁄ Co-Production: Aline Schmid 
(Beauvoir Films), Portugal, Suíça / Switzerland

Les Éléphants Blancs de Yamoussoukro, Laurence Bonvin
Produção ⁄ Production: Laurence Bonvin, Suíça / Switzerland

Nocturno: un Poema de Mar en Puerto / Nocturne: a Poem of the Sea in Port, Álvaro F. Pulpeiro
Produção ⁄ Production: Víctor Paz Morandeira (A Cuarta Parede Films), Espanha, Colômbia / Spain, Colombia

El Creador de Universos / The Creator of Universes, Mercedes Dominioni
Produção ⁄ Production: Gerardo Castelli, Uruguai, Espanha/ Uruguay, Spain

War Diaries, Luís Brás
Produção ⁄ Production: Abel Chaves, Portugal

This workshop welcomes work-in-progress films – 
projects that have already been shot, presently in the 
editing stage, which will be discussed in terms of their 
final form. 

Luciano Rigolini é produtor independente e vive em 
Paris desde 1995. Foi commissioning editor para o 
canal ARTE, responsável pelo documentário de autor. 
Tem procurado sempre novas formas narrativas, com 
a preocupação de manter o cinema independente vivo 
e inovador. Produziu trabalho de realizadores como 
Chris Marker, Alexander Sokurov, Naomi Kawase, 
Alain Cavalier, Apichatpong Weerasethakul e Tsai 
Ming-Liang, tendo também descoberto numerosos 
jovens talentos.

Tutor / Tutor

Luciano Rigolini is an independent producer, living 
in Paris since 1995. He was ARTE’s tv channel 
commissioning editor, where he was responsible 
for auteur documentary film. He has always sought 
new narrative forms, in the interest of keeping 
independent film alive and innovative. He produced 
works by directors such as Chris Marker, Alexander 
Sukurov, Naomi Kawase, Alain Cavalier, Apichatpong 
Weerasethakul and Tsai Ming-Liang, and he also 
discovered many young talents.
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SINOPSE / SYNOPSIS

Um filme ensaio na maior base militar da Europa, 
um campo de tiro que pertence à força aérea 
portuguesa, onde os militares treinam com todo 
o tipo de armas missões que serão desenvolvidas 
em lugares distantes. Misturadas neste cenário de 
guerra acontecem actividades lúdicas e científicas e 
vêem-se animais selvagens a correr livremente entre 
armazéns de bombas.  

CAMPO   
Tiago Hespanha, Portugal, Suíça ⁄ Portugal, Switzerland

Produção ⁄ Production: TERRATREME FILMES
Co-Produção ⁄ Co-Production: Beauvoir Films
Orçamento ⁄ Estimated Budget: 133,800.00€
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 99,800.00€

A film essay in Europe’s largest military base, a firing 
range belonging to the portuguese air force, placed 
near Lisbon, where the military train with all sort of 
weapons missions to be developed in distant places. 
Mingled in this war set ludic and scientific activities 
happen and wild animals run free around bombs 
warehouses.

Wouldn’t we be more at ease if we hadn’t so many bombs 
in storage?
This place, for me, is the clear picture of a society that 
has reached the edge of absurdity. In the West we assume 
that we live relatively well but despite what’s happening 
around us; we live an illusion of welfare and freedom that 
is getting more and more confined and controlled, and 
little by little we accept the unacceptable in the name of it. 
Just like in this place where life is under surveillance and 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Não estaríamos mais tranquilos se não tivéssemos 
tantas bombas armazenadas?
Este lugar, para mim, é a imagem clara de uma sociedade 
que atingiu o limite do absurdo. No ocidente supomos 
que vivemos relativamente bem, apesar do que acontece 
em nosso redor; vivemos uma ilusão de bem-estar e 
liberdade que se está a tornar cada vez mais confinada e 
controlada, e pouco a pouco aceitamos o inaceitável em 
nome dela. Tal como neste local em que a vida está sob 
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Tiago Hespanha 
Nascido em 1978, é realizador e produtor. Mestre em criação 
documental pela Universidade Pompeu Fabra, Barcelona, 2012.  
É parceiro da produtora TERRATREME. É professor no 
mestrado DOCNOMADS - European Documentary Master 
Course. Membro de LES ATELIERS VARAN.

Born in 1978, is director and producer. Holds a Master on Creative 
Documentary at Pompeu Fabra University, Barcelona, 2012. Is 
partner of the production company TERRATREME. Lectures 
at the master DOCNOMADS - European Documentary Master 
Course. Member of LES ATELIERS VARAN.

Filmografia ⁄ Filmography:
No Trilho dos Naturalistas – São Tomé / Tracking the Naturalists – 
São Tomé (2016 – co-realização / co-directed with Luísa Homem); 
Revolução Industrial / Industrial Revolution  (2014 – co-realização 
/ co-directed with Frederico Lobo); Visita Guiada / Guided Tour 
(2009)

TERRATREME FILMES
A TERRATREME é uma empresa de produção que reúne 
realizadores e produtores em busca de novos modelos de 
produção que lhes permitam um maior grau de liberdade e 
autonomia nos processos criativos.

TERRATREME is a film production company founded by directors 
and producers seeking new production models that allow 
directors a greater degree of freedom and autonomy in their 
creative processes.

REALIZADOR / DIRECTOR

PRODUÇÃO / PRODUCTION

vigilância e controlo, onde ilusões de liberdade, desligadas 
do perigo e do medo, são permitidas diariamente entre 
as 9h00 e as 19h00. Filmar este intervalo é, para mim, 
uma oportunidade de trabalhar sobre a temporalidade 
e a narrativa na construção do retrato de um lugar e 
de, através dele, recordar o mundo em que vivemos. 
Este, na minha opinião, está a ser governado pelo 
absurdo. Através do cinema vou esmiuçar situações 
aparentemente normais e banais que aqui encontro, e 
vou procurar novas possibilidades de significado - um 
gesto militar pode levar-nos a um gesto lúdico, tal como 
o olhar passivo sobre os olhos de um carneiro se opõe à 
energia destrutiva de uma explosão.
Sabendo que enquadrar é seleccionar, mostrar e 
esconder ao mesmo tempo, aqui o quadro é o que 
permitirá ligar o que é tido como oposto, e e esse será um 
gesto político, invocando ética, porque não se trata de 
um retrato cínico de um lugar onde os outros são loucos, 
mas um filme com base no facto de o absurdo estar em 
toda a parte e nós nele.

control, where illusions of freedom, unbound from danger 
and fear, are allowed everyday from 9AM to 7PM. To film 
this range is, for me, a chance to work on temporality and 
narrative in building a portrait of a place, and through it 
recall the world we all live in and that, in my opinion, is being 
ruled by absurdity. Through cinema I’ll rip out seemingly 
normal and banal situations I find here and search for new 
possibilities of meaning within them –  
a military gesture can lead us back into a playful gesture, 
such as the passive look on a sheep’s eyes is opposed 
to the destroying energy of an explosion. Knowing that 
framing is selecting, displaying and concealing at the same 
time, the frame here is what will allow me to connect things 
that are perceived as opposite, and that will be a “political” 
gesture, calling upon ethics, because this is not a distant 
and cynical portrait of a place where the others are crazy 
but a film based on the fact that absurdity is all over and 
we’re all in.

Luísa Homem -TERRATREME FILMES
Realizadora, montadora e produtora. Parceira da TERRATREME 
FILMES. Co-directora e e professora do curso de cinema do 
Ar.Co, Lisboa. Co-realizou recentemente: As Cidades e as 
Trocas (Pedro Pinho) e No Trilho dos Naturalistas - São Tomé 
(Tiago Hespanha). Está a realizar um filme sobre a geógrafa 
Suzanne Daveau.

Director, editor and producer. Partner of TERRATREME FILMES. 
Co-director and teacher of the Cinema Course at Ar.Co, Lisbon. 
Recently co-directed: As Cidades e as Trocas (Pedro Pinho) and 
Tracking the Naturalists – São Tomé (Tiago Hespanha). She’s 
directing a film about the geographer Suzanne Daveau.

Contactos / Contacts:
terratreme.filmes@gmail.com; +351 212415754; +351 964586962;
Portugal

CO-PRODUÇÃO / CO-PRODUCTION
Aline Shmid – Beauvoir Films
Aline Schmid, directora da Beauvoir Films, foi produtora 
associada da Intermezzo Films (Genebra) de 2011 a 2015. 
Produziu várias longas-metragens documentais que obtiveram 
sucesso em festivais internacionais, como Sonita, Broken Land, 
Cantos e Horizontes. 

Aline Schmid, managing director of Beauvoir Films, associate 
producer at Intermezzo Films (Geneva) from 2011 to 2015. She 
has produced several feature-length creative documentaries with 
international festival success, such as Sonita (2016), Broken Land 
(2014), Cantos (2013) and Horizontes (2016).

Contactos / Contacts:
aline@beauvoirfilms.ch; +41 787923122;  Suíça / Switzerland
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SINOPSE / SYNOPSIS

Juan é um jovem de 16 anos, diagnosticado com 
sintomas de Asperger, que faz filmes com Rosa, 
a sua avó de 96 anos. Os seus filmes servem de 
forma de expressão e de refúgio pessoal, mas 
com a preocupação com o dia em que a sua avó 
parta, as suas histórias começam a explorar os 
seus sentimentos sobre a morte. É uma história 
de amor entre um neto e uma avó, uma história de 
cumplicidade. É através dos seus filmes, e das suas 
discussões, que fazem companhia um ao outro e se 
sentem menos sozinhos. Mas nada dura para sempre 
e este laço pode vir a desaparecer. 

EL CREADOR DE UNIVERSOS   
THE CREATOR OF UNIVERSES
Mercedes Dominioni, Uruguai, Espanha / Uruguay, Spain 

Produção ⁄ Production: Gerardo Castelli
Orçamento ⁄ Estimated Budget: 133.635,000€
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 80.181,00€

Juan is a 16-year-old diagnosed with symptoms of 
Asperger who makes movies with Rosa, his 96-year old 
Grandma. His movies serve as a form of expression 
and personal refuge, but as he is concerned with the 
day his grandmother will be gone, his stories begin to 
explore his feelings about death. This is a love story 
between a grandson and his grandmother, a story of 
complicity. It is through their movies, as well as their 
fights that they keep each other company and feel less 
alone. But nothing lasts forever and this bond may 
vanish and disappear.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Juan é meu irmão e Rosa minha avó. Quando estudava 
no estrangeiro, o Juan enviou-me o primeiro filme 
que fez com a nossa avó. Senti logo a necessidade 
de captar o laço deles, porque cada filme pode vir a 
ser o último. É por causa deste filmes que comecei a 

Juan is my brother and Rosa my grandmother. When 
I was studying abroad, Juan sent me the first film he 
shot with Grandma. I instantly felt the need to capture 
their bond, because each film they make could be their 
last. It‘s because of these films that I began to think 
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Mercedes Dominioni
Montevideu, 1986. Formada em comunicação audiovisual 
(Universidade ORT Uruguaia), mestre em montagem (ESCAC 
-Catalunha-) e mestre em criação documental (IDEC-Pompeu 
Fabra). Actualmente desenvolve a carreira de montador, 
montando em Diary Vice. The Creator of Universes é o seu 
primeiro filme como realizadora.

Montevideo, 1986. She holds a degree in Audiovisual 
Communication (Uruguayan ORT University), a master in editing 
(ESCAC -Catalunya-) and a Master in Creative Documentary 
(IDEC-Pompeu Fabra) in Barcelona. Currently she is developing 
her career as editor. Now she works as editor for Diary Vice. The 
Creator of Universes is her first film as director.

Gerardo Castelli
Montevideo, 1976. Mestre em criação documental (IDEC-
Pompeu Fabra). É o coordenador audiovisual académico na 
Universidade ORT Uruguaia. Realizou o documentário Hospi 
(2011) e produziu Frozen Man, que estreou no festival Visions du 
Réel (Suíça). Actualmente está a realizar o filme Apuntes sobre el 
desasociego.

Montevideo, 1976. Master in Creative Documentary (IDEC-
Pompeu Fabra). He is the Audiovisual Academic Coordinator at 
Universidad ORT Uruguay. He directed the documentary film 
Hospi (2011) and he produced Frozen Man, première at Visions du 
Réel (Switzerland) festival. Currently he is directing Apuntes sobre 
el desasociego.

Contactos / Contacts:
+598 92370480 / +34 665360994;  
elcreadordeuniversos@gmail.com; Uruguai / Uruguay

REALIZADORA / DIRECTOR PRODUÇÃO / PRODUCTION

pensar na maneira especial em que eles interagem. 
Este filme surge da minha necessidade de imortalizar 
a ligação entre o Juan e a minha avo. Enquanto via 
como brincavam, como discutiam, comecei a perceber 
quão importante são um para o outro: ambos são, 
embora de formas diferentes, solitários e vulneráveis. 
Este projecto terá uma visão poética de uma relação 
que existe por causa da necessidade humana de 
partilharmos as nossas vidas com alguém. A atitude do 
meu irmão mostra que as nossas próprias limitações 
não são necessariamente obstáculos, e que podem 
transformar cada obstáculo em possibilidades.  
A forma como a minha avó vive também é de louvar. 
Aos 96 anos, agarra-se à vida, desfruta-a, brinca: 
ainda nada acabou. Ela esteve sempre ao lado de Juan. 
O amor entre ele e a minha avó é incondicional. São 
excessivamente cientes um do outro, quase obcecados 
com o paradeiro um do outro. Vejo isto como uma 
tentativa de preservar uma relação que nenhum deles 
quer ver chegar ao fim. Onde via compreensão mútua, 
também encontrei dor. Vendo quão necessários 
eram um para o outro, temi que a certo momento ela 
deixasse de lá estar. Há criação dentro da criação, 
uma necessidade dentro de uma necessidade. A maior 
necessidade do meu irmão talvez seja partilhar o que 
não consegue expressar de outra forma, e talvez conte 
histórias como uma forma de passar tempo com a avó, 
mas no amor que aparece nos filmes torna-se claro 
que ele precisa de a ter com ele para sempre. Através 
deles, ele revela um dos seus maiores medos: o que lhe 
irá acontecer assim que ela parta?

about the special way in which they interact. This 
film arises from my need to immortalize Juan and my 
grandma’s connection. As I saw how they played, and 
even how they argued, I began to understand how 
important they are for each other: both are, although 
in different ways, alone and vulnerable. This project 
will have a poetic vision of a relationship that exists 
because of the human need of shearing our lives with 
somebody. My brother’s attitude shows that our own 
limitations are not necessarily obstacles and that we 
can turn every hurdle into a possibility. The way my 
grandmother lives is also worthy of praise. At 96, she 
holds on to life, she enjoys it, she plays; nothing is over 
yet. She has always stood by Juan‘s side. The love 
between Grandma and him is unconditional. They are 
excessively aware of each other, almost obsessed with 
the other’s whereabouts. I see this as an attempt to 
preserve a relationship which neither of them wants 
to see come to an end. Where I was seeing mutual 
understanding, I also found pain. Seeing how necessary 
they were to each other, I feared that at some point 
she would no longer be there. There is creation within 
creation, a need within a need. My brother’s major 
need may be to share what he cannot otherwise 
express, and he may tell stories as a way to spend time 
with Grandma, but in the love that appears in his films 
it becomes clear that he needs to keep her with him 
forever. Through them, he reveals one of his greatest 
fears: what will become of him once she is gone?
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SINOPSE / SYNOPSIS

O filme é uma exploração no espaço e no tempo 
que nos leva através de alguns edifícios da capital 
administrativa marfinense, Yamoussoukro. Fundada 
nos anos 80 pelo antigo Presidente Félix Houphouët-
Boigny nos terrenos da sua aldeia natal, foi planeada 
para albergar o governo marfinense. Construída 
no meio do nada, Yamoussoukro tem um toque de 
Brasília, ambiciosa e distópica. Até hoje, os edifícios 
administrativos permanecem desocupados, tal 
como as inúmeras ruas de quatro faixas de rodagem 
permanecem quase vazias.

LES ÉLÉPHANTS BLANCS DE YAMOUSSOUKRO (WORKING TITLE)

Laurence Bonvin, Suíça ⁄ Switzerland

Produção ⁄ Production:  Laurence Bonvin
Orçamento ⁄ Estimated Budget: 22.900,00€ 
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 7.000,00€

The film is an exploration in space and time that 
takes us through some buildings of the Ivorian 
administrative capital, Yamoussoukro. Founded in the 
80’ by former President Félix Houphouët-Boigny on 
his native village grounds, it was planned to host the 
Ivorian government. Built in the middle of nowhere 
Yamoussoukro has an air of Brasilia, ambitious and 
dystopian. Up until today the administrative buildings 
are standing unused as white elephants and the many 
four lane streets remain mostly empty. 
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Laurence Bonvin
Laurence Bonvin é fotógrafa e realizadora suíça. Estudou 
fotografia na École Nationale Supérieure de la Photographie, 
em Arles, França. Bonvin expôs exaustivamente na Suíça e 
internacionalmente. Desde 2002 é professora de fotografia na 
Ecal em Lausanne. Actualmente vive e trabalha entre a Suíça 
e Berlim. Acabou de terminar a sua terceira curta-metragem, 
Avant l’envol (2016), após Sounds of Blikkiesdorp (2014) e After 
Vegas (2012).

The project is the second part of a trilogy dealing with 
modernist architecture in Ivory Coast. The first part 
Avant l’envol, that I have just completed, was filmed 
in Abidjan and is based on state architecture and 
how people appropriate public spaces with informal 
activities. Les éléphants blancs de Yamoussoukro also 
deals with state architecture but in a very different 
setting. Here the visionary aspect linked with the 
monumentality of most buildings becomes the core of 
the film. Yamoussoukro is an ambitious and visionary 
folly erected in the very quiet, rural atmosphere of 
the former village, to become capital in the middle 
of nowhere. Yet the promise did not fully realise 
and the vision did not come to life. So now the large 
and pompous buildings, either empty, abandoned or 
ruined, the empty wide streets create together a very 
strong dystopian background.
I’d like to emphasised the idea of the waiting for 
the event to happen, possibly through the use of a 
character leading the viewer through the different 
places of the ghost city with a very simple story like 
the search or waiting for something or someone.
Initially all material was edited together until it 
became obvious that each aspect had to be treated 
individually. So the third part will concentrate on the 
social housing aspect of Abidjan and thus maybe by 
concentrating on one place and getting closer to one/a 
few character/family.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

O projecto é a segunda parte de uma trilogia 
relacionada com a arquitectura modernista na 
Costa do Marfim. A primeira parte, Avant l’envol, 
que acabei de terminar, foi filmada em Abidjan e 
baseia-se em arquitectura de Estado e na forma 
como as pessoas se apropriam dos espaços 
públicos com actividades informais. Les éléphants 
blancs de Yamoussoukro também se relaciona 
com a arquitectura de Estado, mas num contexto 
diferente. Aqui, o elemento visionário ligado à 
monumentalidade da maioria dos edifícios torna-
se o cerne do filme. Yamoussoukro é um desvario 
ambicioso e visionário erigido no ambiente idílico 
da antiga aldeia, que se torna capital no meio de 
nenhures. Porém, a promessa não se cumpriu 
completamente e a ideia não ganhou vida. Por isso, 
agora, tanto os grandes e pomposos edifícios, vazios, 
abandonados ou arruinados, como as enormes ruas 
vazias criam um cenário distópico muito forte.
Gostaria de enfatizar a ideia da espera do 
acontecimento do evento, possivelmente através de 
um personagem que guie o espectador pelos diferentes 
lugares da cidade fantasma com uma história muito 
simples, como a procura de algo ou de alguém.
Inicialmente todo o material foi montado, até se 
tornar óbvio que cada aspecto tinha de ser tratado 
individualmente. Por isso, a terceira parte irá 
concentrar-se na habitação social de Abidjan, talvez 
concentrando-se num lugar e aproximando-se de um 
ou vários personagens/famílias.

REALIZADORA, PRODUTORA / DIRECTOR, PRODUCER

Laurence Bonvin is a Swiss photographer and filmmaker. She 
studied photography at the National School for Photography 
in Arles, France. Bonvin extensivelly exhibited her work in 
Switzerland and internationally. She teaches photography at Ecal, 
Lausanne since 2002. She currently lives and works between 
Switzerland and Berlin. She has just completed her third short, 
Avant l’envol (2016) following Sounds of Blikkiesdorp (2014) and 
After Vegas (2012)

Contactos / Contacts
focus@laurencebonvin.com; +49 1717041047 / +41 792583628
www.laurencebonvin.com; Suíça / Switzerland
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SINOPSE / SYNOPSIS

Nocturno: un Poema de Mar en Puerto. Barco de 
pesca: Ilha Brava, Porto de Montevideu, 5 dias. Um 
marinheiro lida com uma luta emocional e física que 
se manifestou nas longas horas mortas atracado no 
porto. A náusea surge do seu desejo por uma casa 
sonhada que não consegue alcançar. Só pode esperar 
que o mar volte a chamá-lo para os abismos negros e 
bravos do Atlântico Sul.

Produção ⁄ Production: A Cuarta Parede Films
Orçamento ⁄ Estimated Budget: 39.030,60€
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 22.948,02€

Nocturne: a Poem of the Sea in Port. Fishing vessel: 
Ilha Brava, Port of Montevideo, 5 days. A sailor deals 
with an emotional and physical struggle manifested 
during his long dead hours docked at port. Nausea 
emerges from his desire of a dreamt home that he 
cannot grasp. He can only wait for the sea to call upon 
him again into the rough and dark abyses of the South 
Atlantic Ocean.

NOCTURNO: UN POEMA DE MAR EN PUERTO 
NOCTURNE: A POEM OF THE SEA IN PORT
Álvaro F. Pulpeiro, Espanha, Colômbia ⁄ Spain, Colombia

This feature length film operates on two intersecting 
levels, both trying to offer a conversation between 
the routine and intimacies of the sailors and a poetic 
reflection of the notion of an idealized home. This 
creates the poisonous sensation of not having where 
to go back after years of absence from a place where 
nothing will be found as it was left. Those two levels 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Esta longa metragem opera em dois níveis que se 
intersectam, ambos procurando propor um diálogo 
entre as rotinas e as intimidades dos marinheiros, e 
uma reflexão poética sobre a ideia idealizada do lar. 
Tal provoca a sensação perniciosa de não se ter para 
onde voltar após tantos anos de ausência de um lugar 
onde nada estará como estava quando se partiu. Este 
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Álvaro F.Pulpeiro 
É um realizador espanhol. Formou-se na Architectural 
Association School of Architecture, em Londres, em 2015, 
onde também trabalhou em vários projectos em conjunto com 
artistas da Fundação Luma, em Arles, fazendo parte do 89+, 
um colectivo curado por Hans Ulrich Orbist. Outros trabalhos 
incluem Sol Mihi Semper Lucet, uma curta-metragem filma no 
Texas ocidental em 2014.

Is a Spanish filmmaker. Graduated from the Architectural 
Association School of Architecture in London in 2015 where he 
also worked on diverse projects together with artists at the LUMA 
Foundation in Arles and formed part of 89+, a collective curated 
by Hans Ulrich Orbist. Other works include ‘Sol Mihi Semper 
Lucet’ a short film shot in West Texas during 2014.

Victor Paz Morandeira / A Cuarta Parede Films
É jornalista de cinema e programador. Fundador e editor da 
www.acuartaparede.com, encarregado do departamento de 
comunicação do Play-Doc, fundador da Semana da Crítica 
no Festival Internacional de Cinema Gijon. Programada, dá 
palestras, modera painéis e colabora nos departamentos de 
imprensa de muitos outros festivais. É colaborador frequente da 
Rádio Nacional de Espanha.

Is a film journalist and programmer. Founder and editor of www.
acuartaparede.com, in charge of the communication department 
at Play-Doc, founder of Critics Week at the Gijon International 
Film Festival, programmed, given lectures, moderated panels or 
collaborated in the press departments many other festivals, and 
frequent collaborator at the Spanish National Radio.

Contactos / Contacts:
victorpazmorandeira@gmail.com; +34 686876029 /  
+34 604001684; Espanha / Spain

REALIZADOR / DIRECTOR PRODUÇÃO / PRODUCTION

dois níveis podem classificar-se como Documentário 
e Poesia Visual, uma ligação heterodoxa que funciona 
seguindo o exemplo de narrativas como Os Lusíadas, 
de Luís Vaz de Camões, poeta do Século XVI, grande 
parte da prosa de Joseph Conrad e a ideia, tanto na 
música como na poesia, do noturno. Se este filme tem 
um género, esse é o noturno.
Nocturne: a Poem of the Sea in Port procura dar a 
conhecer as vidas destes homens. São sombras que 
se sentem desorientadas mal tocam no porto, onde 
passam os dias a limpar e a verificar as actualizações 
no Facebook, comunicando uns com os outros nas 
poucas palavras que sabem murmurar em espanhol 
ou numa mistura de outras línguas. Entretanto 
a náusea que estes homens escondem nas suas 
retóricas bem construídas é exposta através de 
uma figura poética que representa um marinheiro 
numa espera eterna no famoso Hotel Libertador. Ali, 
ele entra em conflito com a distância que o mantém 
afastado, a impossibilidade de voltar e a tomada 
de consciência de não pertencer a nenhum lugar 
nem a ninguém. Tal como Telemaco para Ulisses, os 
nossos pescadores aguardam um fantasma que vive 
dentro deles e que faz parte deles, uma sombra que 
se estende à toa e que anseia tocar a âncora que irá 
sobreviver as suas tragédias e reconciliar a longa 
distância que os mantém em vigília.
Uma criança. Um futuro.

can be classified as Documentary and Visual Poetry, an 
unorthodox coupling that works following the example 
of narratives like Os Lusíadas by XVIth century 
poet Luís Vaz de Camões, most of Joseph Conrad’s 
prose and the idea, both in music and poetry, of the 
nocturne. If this film has a genre, this is the nocturne.
‘Nocturne: a Poem of the Sea in Port’ aims to shed 
some light on the lives of these men. They are shadows 
that feel disoriented once they touch port, where they 
spend their days cleaning and checking out facebook 
updates, communicating with one another in the few 
words they can mumble in Spanish or in a mix of other 
languages. Meanwhile the nausea that these men hide 
behind their well-constructed rhetoric is exposed 
through a poetic figure that represents a sailor in an 
eternal wait inside the notorious Hotel Libertador. 
There, he enters in conflict with the distance that 
keeps him away, the impossibility of coming back and 
the nihilistic realisation of not belonging anywhere or 
to anyone.
Just like Telemachus was for Ulysses, our fishermen 
wait for a ghost that lives within and is part of them, 
a shadow aimlessly stretching many miles longing to 
touch the anchor that will outlive their tragedy and 
reconcile with the long distance keeping them in vigil.
A child. A future.
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SINOPSE / SYNOPSIS

Este filme é o registo diário cinematográfico de uma 
viagem pelo Curdistão iraquiano. Durante a viagem 
encontram-se inúmeras personagens que vivem nos 
escombros das guerras da região. Vidas destruídas 
pela guerra. Pessoas que nos dão visões anacrónicas 
do que se vê e ouve.
Um filme que tenta entrar no coração de um país em 
guerra, um filme onde se encontram desde pequenos 
problemas pessoais a crises mundiais. Onde a 
realidade se torna difícil de encontrar.

Produção ⁄ Production: Abel Chaves
Orçamento ⁄ Estimated Budget: 10.000,00€
Financiamento Assegurado ⁄ Acquired Budget: 2.000,00€

This film is the cinematographic capture of a journey 
diary in Iraq Kurdistan. In the Journey there are 
numerous characters, living in the rubble of countless 
wars in the region. Lives destroyed by war. These 
people give us anachronistic visions of what we see 
and hear.
This film tries to reflect the core of a country in war. 
A film that deals from personal problems to global 
crisis. That tries to portrait a place where reality 
becomes difficult to find.

WAR DIARIES
Luís Brás, Portugal

At the beginning of the project, what interested me 
was to think about the meaning of being an inhabitant 
(either Kurdish, Syrian or Iraqi refugee) in Kurdish 
Iraqi territory. What that really meant. After the fall 
of Saddam Hussein in 2003, the Kurdish part of Iraqi 
became independent and started a development, 
based on the export of oil, which seemed to go on and 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

No começo do projecto interessou-me pensar o 
que é ser habitante Curdo ou refugiado (Curdo, 
Sírio ou Iraquiano) no território Curdo do Iraque. 
Depois da queda de Saddam Hussein, em 2003, a 
parte iraquiana do Curdistão tornou-se autónoma 
e começou um progresso, baseado na exportação 
de petróleo, que parecia não terminar. Os sonhos, 
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Luís Brás 
Nascido em 1978. Formou-se na Escola Superior de Teatro e 
Cinema, em Lisboa, em 2001. Depois de viver entre Lisboa e 
Macau, em 2009 estabeleceu-se novamente em Lisboa. Realizou 
várias curtas e documentários, os quais foram selecionados 
para festivais nacionais e internacionais. Em 2013, dirigiu a sua 
primeira longa-metragem, Lura.

Born in 1978. He graduated from Film and Theatre School at 
Lisbon in 2001. After living between Lisbon and Macau, in 2009 
he has settled in Lisbon. He has directed several short films and 
documentaries, which were selected to national and international 
film festivals. In 2013, he directed his first feature film, Lura.

Filmografia ⁄ Filmography:
Lura (2013); A Queima Do Judas (2012), 
Até ao Fim do Dia (2011), ; Um Dia em Maio (2010); Sonata a uma 
Sombra (2008); Voltar a A-Má Gao (2006); Os Caminheiros (2005);
Mi Mama Me Mima Mi (2002); É tarde….(2001)

Abel Chaves

Contactos / Contacts:
+351 966454494; mail@optec.pt; Portugal

REALIZADOR / DIRECTOR PRODUÇÃO / PRODUCTION

alimentados à gerações, pareciam então realidade. 
Com a crise financeira mundial e a queda do preço 
do petróleo, a situação começou a mudar. Depois da 
invasão do território pelo autodenominado Estado 
Islâmico (DAESH), em 2014, e posterior guerra 
generalizada, a realidade tornou-se insustentável.  
O que podemos fazer para acabar com esta situação? 
O que significa para todos os que aqui habitam?
O que se vive no território é uma esperança em 
permanente devir. A vida das pessoas, desde um dono 
de hotéis milionário a um professor refugiado num 
campo, perdeu muito do sentido (agora é na Europa 
que os sonhos se concentram). À chegada, deparei-
me com um país cheio de incertezas. Nada fácil de 
retratar, impossível de o fazer com um ponto de vista 
forte. Cheguei e vi-me involuntariamente inserido 
numa equipa que viajou com um âmbito puramente 
jornalístico. Esse âmbito levou-nos a percorrer as 
linhas da frente da guerra, três campos de refugiados 
e a ir à fronteira com a Turquia retratar o dia-a-dia 
das mulheres combatentes do PKK. Estas viagens 
foram dias de intensidade num mês com inúmeros 
tempos mortos, há espera que contactos se 
estabelecessem, estacionados numa casa em Erbil, 
saindo pouco à rua por questões de segurança. Nas 
viagens em ritmo acelerado, tentei retratar a vivência 
das pessoas enquanto por elas passava (e a sua 
fragilidade que se refletia na minha).

on. Dreams, fed for generations, seemed to become 
reality. With the global financial crisis and the fall of oil 
price, the situation began to change. After the invasion 
of the territory by the self-entitled Islamic State 
(DAESH) in 2014 and the later general war, that reality 
became unbearable. What can we do in order to stop 
this? What does this mean to this people? The hope of 
those who live in the territory is now in a permanent 
becoming. People’s lives, from a millionaire owner of 
hotels to a professor in a refugee camp, lost a lot of its 
sense and hope (now it is in Europe where dreams are 
concentrated). Upon arrival, I came across a country 
full of uncertainties. Not easy to portray, impossible to 
do so with a strong point of view.
I found myself involuntarily entering a team that 
traveled on a purely journalistic context. This context 
led us to go to three front lines of the war, two refugee 
camps and to the border with Turkey, to portray the 
day-to-day life of the woman fighters of the PKK. These 
trips were days of intensity in a month with numerous 
dead time, waiting for contacts to settle, stationed in 
a house in Erbil, just staying home for safety reasons. 
On the trips, highly paced, I tried to portray the 
experience of these people as they passed by me (and 
their fragility, as reflected in mine).
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Sessão de Apresentação  
Pública dos Projectos  
Public Presentation Session of Projects

28 OUT / OCT 
15.30 - 17.30 
Culturgest, Sala 5 / Room 5

Encontros Individuais   

One-to-one Meetings 

Reuniões que não foram previamente definidas no 
programa de encontros individuais do Arché, poderão  
ser agendadas, através de marcação, no seguinte 
horário.

Meetings that were not previously scheduled in Arché’s 
programme of one-to-one meetings may be scheduled  
by appointment in the following schedule:

Encontros por marcação  
Meeting by appointment

Culturgest, Fórum Debates

10.00 - 12.00
Apresentação de Projectos da Oficina de Escrita  
e Desenvolvimento de Projecto 

Writing and Project Development Workshop’s  
Projects Presentation
 
12.00 - 12.30 
Brunch

12.30 - 14.30
Apresentação de Projectos da Oficina de 
Visionamento e Discussão de Projectos Finais

Viewing and Discussion of Works in Progress 
Workshop’s projects presentation

29 OUT / OCT
17.00
Culturgest, Sala 5 /Room 5

Contacto / Contact: Ana Pereira, Glenda Balucani | 
arche@doclisboa.org
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Outras Sessões / Other Sessions

Conjunto de sessões de apresentação, masterclass, 
debates, em torno de questões profissionais cruciais 
para o desenvolvimento de um filme na actualidade.

A program including a series of masterclass sessions, 
presentations and debates around professional 
questions, crucial to the development of a film today. 

Conversa com Olivier Marboeuf 
“A Produção como uma Conversa” 
Talk with Olivier Marboeuf
“Production as a Conversation”

Olivier Marboeuf  discutirá o processo de 
desenvolvimento e escrita de projectos situados entre 
a arte e o cinema. Cruzando vários casos de estudo, 
concentrar-se-á numa forma de produção que é não 
apenas económica, mas também uma verdadeira 
interacção intelectual, ao mesmo tempo que inclui 
estratégias (da cena artística e/ou cinematográfica).

Olivier Marboeuf will talk about the process of 
developing and writing projects in between art and 
cinema. Crossing several case studies, he will focus on 
a way of producing, which is not only economic, but also 
a really intellectual interaction, all the while including 
strategies (from art and/or cinema scene).
Orador / Speaker

Olivier Marboeuf
Olivier Marboeuf dirige, desde 2004, o Espace Khiasma, centro 
de arte dedicado à produção e exposição de vídeos e filmes de 
artistas. Produtor associado na Spectre, especializada no cinema 
de investigação e documentário experimental. Colabora com 
artistas e cineastas como Sandy Amerio, Christian Barani, Marie 
Bouts, Martin Le Chevallier, Sabine Massenet, Alex Pou, Till 
Roeskens, Maïder Fortuné ou Julia Varga.

Olivier Marboeuf  runs Espace Khiasma since 2004, an art centre 
dedicated to the production and exhibition of videos and films by 
artists. Associate producer at Spectre, specialised in research 
film and experimental documentary. Collaborates with artists and 
filmmakers such as Sandy Amerio, Christian Barani, Marie Bouts, 
Martin Le Chevalier, Sabine Massenet, Alex Pou, Till Roeskens, 
Maïder Fortuné or Julia Varga.

Jean-Pierre Rehm 
Estudou Literatura Moderna e Filosofia. Deu aulas de História 
e Teoria da Arte. Foi curador de várias exposições de arte 
contemporânea, escreveu para vários meios de comunicação, foi 
membro do conselho editorial dos Cahiers du Cinéma e escreve 
regularmente para catálogos. Até 2012, dirigiu o programa de 
pós graduação na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Lyon. Desde 2001, encabeça o Festival Internacional de Cinema 
de Marselha.

Studied Modern Literature and Philosophy. Taught History and 
Theory of Art. Curated several contemporary art exhibitions, 
wrote for various media, used to be a member of the editorial 
board of Cahiers du Cinéma and regularly writes for catalogues. 
Until 2012, he directed the postgraduate programme at the École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. Since 2001, he is 
head of the Marseille International Film Festival.

Sessões complementares 
Complementary Sessions

Como complemento ao trabalho desenvolvido ao longo 
da Oficina, os participantes terão sessões de discussão 
com Jean-Pierre Rehm e João Tabarra e um encontro 
com Jasmin Bašić sobre planeamento estratégico e 
festivais de cinema.

As a complement to the work developed on the 
workshop participants will attend feedback sessions 
with Jean-Pierre Rehm and João Tabarra and a session 
on strategies and film festivals with Jasmin Bašić.

Sessões de Discussão 
Feedback Sessions

Sessão reservada aos participantes da Oficina de 
Visionamento e Discussão de Projectos Finais

The Feedback Session is only open to Viewing and 
Discussion of Works in progress Workshop
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João Tabarra
João Tabarra (Lisboa, 1966) estudou fotografia na Ar.co. 
Começou a expor com regularidade no final dos anos 80 tendo 
consolidado um percurso que conta com a sua presença em 
relevantes projetos expositivos nacionais e internacionais tanto 
individualmente como em colectivos . Está representado em 
prestigiadas colecções, institucionais e privadas, fazendo os 
seus trabalhos parte dos acervos das mesmas em Portugal 
e Estrangeiro. Continua a desenvolver e a apresentar o seu 
trabalho a par com inúmeras solicitações para conferências, 
debates e masterclasses em importantes e reconhecidas 
instituições. Em 2015, é convidado a desenvolver a sua 
investigação de doutoramento na Universidade do Algarve, 
“Biotope: Biopolíticas Contemporâneas para a Citadel Interior”, 
tendo como co-coordenadora Nicole Brenez. É professor de 
Moving Image no Departamento de Media Arts, HGK Karlsruhe 
University for Arts and Design, Karlsruhe, Alemanha.

João Tabarra (Lisbon, 1966) studied photography at Ar.Co  
(Centre for Art and Visual Communication) and currently lives 
and works in Lisbon. He began exhibiting regularly at the end of 
the 80’s, having today a solid path that includes participating in 
important national and international exhibitions, both individually 
and as part of collectives. He is represented in prestigious 
(institutional and private) collections to which his artworks belong, 
both in Portugal and abroad. He continues to develop and exhibit 
his work, and is often invited to take part in conferences, debates 
and master classes in renowned institutions. In 2015, he is invited 
to develop his investigation for PHD in the Algarve University, 
“Biotope: Contemporary Biopolitics for the Inner Citadel”, thesis 
Supervisor/ advisor: Nicole Brenez. João Tabarra is currently 
teacher at the Moving Image in the Media Arts department, at the 
HGK Karlsruhe university for Arts and Design, Karlsruhe,  
in Germany.

Jasmin Bašić 
Historiadora e curadora de cinema. Colaborou com vários 
festivais e com a Universidade de Arte & Design de Genebra, 
a Cinemateca de Tânger, o Centro de Imagem La Virreina 
(Barcelona), o Centro Audiovisual Croata, a Cinemateca 
Francesa, o Centro Pompidou, os Cahiers du Cinéma e o Forum 
des Images (Paris). Curou retrospectivas de Charles Burnett, 
David Cronenberg, Michael Snow, Harun Farocki, Atom Egoyan  
e a Onda Negra Jugoslava.

Film historian and curator. Collaborations with several festivals 
and with the Geneva University of Arts & Design, Tangier’s 
Cinematheque, La Virreina Image Centre (Barcelona), the Croatian 
Audiovisual Center, the French Cinematheque, the Pompidou 
Centre, Cahiers du Cinéma and the Forum des Images (Paris). 
She has curated retrospectives on Charles Burnett, David 
Cronenberg, Michael Snow, Harun Farocki, Atom Egoyan and the 
Yugoslavian Black Wave.

Sessão de Planeamento Estratégico 
Como, quando e onde lançar um filme? Um olhar sobre 
o panorama contemporâneo dos festivais de cinema e 
uma conversa sobre as estratégias mais adequadas e as 
oportunidades para cada filme. 

Strategic Planning Session 
How, when and where to release your film? An insight into 
the contemporary festival landscape and a discussion on 
the most suitable strategies and submission possibilities 
for your film.
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O R G A N I Z A Ç Ã O F I N A N C I A M E N T O

C O - P R O D U Ç Ã O  P A S S A G E N SC O - P R O D U Ç Ã O  R E T R O S P E C T I V A
P O R  U M  C I N E M A  I M P O S S Í V E L :
D O C U M E N T Á R I O  E  V A N G U A R D A
E M  C U B A

E M  C O L A B O R A Ç Ã O  C O M

P A R C E R I A  E S T R A T É G I C A C O - P R O D U Ç Ã O 
R E T R O S P E C T I V A
P E T E R  W A T K I N S

C O - P R O D U Ç Ã O

P A T R O C I N A D O R E S C O L A  A S S O C I A D AP A R C E I R O S  M E D I A P A R C E I R O S  D E  M O B I L I D A D E

A R C H É  2 0 1 6 

C O M  O  A P O I O  D E  /  W I T H  T H E  S U P P O R T  O F
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