O arrais do mar
Elisa Celda (Espanha / Spain)

Produção / Production: Julieta Juncadella (Una Presencia, Espanha / Spain)
Duração / Length: 30 min.
Orçamento Previsto / Estimated Budget: 28.000,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 16.000,00 €
Finalização / Finalization: 2020
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Montagem / Editing

SINOPSE / SYNOPSIS
O arrais do mar propõe uma radiografia nocturna de
um território em que várias acções simultâneas estabelecem uma complexa relação entre o mar e a costa.
O filme retrata um espaço sem centro e praticamente
sem vigilância, no qual determinadas acções deslocadas encontram o seu lugar.

O arrais do mar proposes a nocturnal radiography
of a territory in which several simultaneous actions
establish a complex relationship between the sea and
the coast. The film portrays a space with no centre and
hardly any surveillance in which certain actions that
have been displaced find their place.
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NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE
O arrais do mar é uma leitura contemporânea da
espera e um retrato em modo de cenografia territorial durante um intervalo de tempo. Uma experiência
sensorial e caleidoscópica que joga com a dualidade
dos vários cenários, esbatendo a fronteira entre o que
se vê e o que não se pode ver.
O ritual da pesca revela o meu fascínio pela construção e o imaginário da natureza. Creio que vivemos um
momento radical como espécie, já que estamos na
era do Antropoceno e a nossa relação com a paisagem mudou. A civilização e a tecnologia remodelam a
natureza; de alguma maneira a iluminação no filme é
uma chamada a uma nova visão da natureza e à nossa
posição, onde, através dela, diferentes acções que
acontecem na costa, se interligam.
Na prática da pesca de arrasto artesanal encontramos um exemplo dessa estranha sensação que nos
dá ideia de que alguns ofícios estão a desaparecer no
mundo inteiro. A pesca de arraste está prestes a desaparecer e, com ela, uma arte que existe há muito na
costa portuguesa e que forma parte da sua cultura.
O arrais do mar é uma colisão dos meus interesses,
uma exploração cinematográfica pessoal e sinto uma
responsabilidade tanto minha como do espectador
para que cada um tenha a sua própria experiência.
A equipa colaborou anteriormente em diversas
ocasiões: rompendo com a ideia de autoria, filmámos
sempre como um colectivo. Isto é algo que gostaríamos de ampliar com a equipa portuguesa.

O arrais do mar is a contemporary reading of waiting
and a portrait as a territorial scenography during an
interval of time. A sensory and kaleidoscopic experience that plays with the duality between different
scenarios, blurring the border between what is seen
and what cannot be seen.
The ritual of fishing reveals my fascination for the
construct and imaginary of nature, I believe that we
are living a radical moment as a species since we are in
the era of the Antropocene and our relationship to the
landscape has changed. The civilization and technology
remodels nature, in some way the illumination in the
film is a call for a new vision of nature and our position,
where through it, the different actions that happen on
the coast are connected.
We find in the practice of artisanal trawling an example
of that strange sensation that generates us the idea
that some offices are disappearing all over the world.
Trawling is about to disappear, and with it, an art that
has been around the coast of Portugal for a long time
and is part of its culture.
O arrais do mar is a collision of my interests, a personal
cinematographic exploration and I feel a responsibility
for myself and for the spectator, so that everyone has
their own experience.
The team has collaborated on several occasions in the
past: starting from breaking with the idea of authorship, we always film in collective. This is something we
liked to expand with team from Portugal.
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SOBRE A REALIZADORA / ABOUT THE DIRECTOR

SOBRE A PRODUTORA / ABOUT THE PRODUCER

Elisa Celda (1995) estudou cinema na EQZE (Donostia)
e na ECAM (Madrid). O seu trabalho tem sido apresentado em festivais e instituições como o Festival
Internacional Play-Doc, CBA (Madrid), Ionion Center
(Grécia), CCE em Montevideo e PhotoEspaña, entre
outros. Vence o Prémio Generación 2020 da La Casa
Encendida (Madrid).

Julieta Juncadella (Buenos Aires, 1996), estudou
programação na EQZE e produção na ENERC. Os
filmes que produziu estiveram em festivais como o
Bafici, San Sebastián e Biarritz, ganhando numerosos
prémios - Hubert Bals Fund (2019), Prémio ArtéKino
(2019), Fondo Nacional de las Artes (2017), melhor
curta-metragem no Bafici (2017) e o Fondo Metropolitano (2016).

Elisa Celda (Spain, 1995) studied film at EQZE (Donostia) and ECAM, Madrid. Her work has been presented in
festivals and institutions such as Festival Internacional
Play-Doc, CBA (Madrid), Ionion Center (Greece), CCE in
Montevideo and PhotoEspaña among others. She won
the Generation 2020 Award from La Casa Encendida
(Madrid).

Julieta Juncadella (Buenos Aires, 1996), studied programming at EQZE and production at ENERC. She
founded Una Presencia in 2016. The films she produced
have been in festivals such as Bafici, San Sebastián and
Biarritz and won numerous awards including Hubert
Bals Fund (2019), ArtéKino Award (2019), Third Prize
of the National Arts Funding (2017), Best Short Film at
Bafici (2017) and Metropolitan Fund Award (2016).

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY
Esfinge (2018)
El Gran Río (2018)
Lenda negra (2016)

CONTACTOS / CONTACTS
JULIETA JUNCADELLA
TEL.: 0034 605658705
E-MAIL: UNAPRESENCIA@GMAIL.COM
ELISA CELDA
TEL.: 0034 699171300
E-MAIL: ELISACELDA@GMAIL.COM
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