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THE EYES BEHOLD THE INFINITE
Rita Barbosa (Portugal)

Produção / Production: Rita Barbosa (Portugal)
Duração / Lenght: 35 min.
Orçamento Previsto / Estimated Budget: 30.000,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 22.000,00 €
Finalização / Finalization: a definir / to be defined
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Escrita / Writing

THE EYES BEHOLD THE INFINITE é um conjunto 
de nove narrativas fictícias (ou inspiradas em factos 
reais), destinadas a ilustrar um sentimento de impo-
tência, solidão epidémica, isolamento e inutilidade; é 
uma sequência descontíua em que pequenas histórias 
se afirmam numa polifonia de relatos e ansiedades, 
inscritos numa trama tão fragmentada como um 
retalho. 

THE EYES BEHOLD THE INFINITE it’s a set of nine 
ficticious narratives (some inspired in real facts), 
intended to illustrate a feeling of impotence, epidemic 
solitude, loneliness and uselessness; it’s a broken se-
quence in which small histories that affirms themselves 
in an polyphony of reports and anxieties, inscribed in a 
plot so fragmented as a patch.

SINOPSE / SYNOPSIS
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NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Este projecto partiu da convicção de que é possível 
fazer um filme a partir da janela de nossa casa; é 
possível fazer filmes sem sairmos do nosso quarto, 
do nosso bairro; é possível fazer um filme que surja 
desta maneira: de uma exposição prolongada a um 
determinado local.
Partindo desta convicção - de que um filme pode 
surgir da observação demorada, onde a imagina-
ção é inevitavelmente estimulada a gerar ideias - as 
filmagens decorreram em posições estratégicas da 
cidade do Porto. Filmou-se em pontos altos da cida-
de, simulando a vista de uma janela, com objectivas  
zoom. Esta forma de filmar foi uma escolha delibera-
da, cuja ambição era a de colocar o espectador numa 
situação de voyeur. A estas composições visuais - de 
pequenas e distantes criaturas anónimas - inscrever-
-lhes-ei uma composição sonora e uma narração que 
envolvam o espectador. O som e a voz-off comporão 
essas pequenas ficções. 
Nesta proposta apresentar-me-ei como um espé-
cie de cronista. Alguém que escreverá histórias 
para imagens já filmadas e que lhes dará significado. 
Procurarei uma densidade narrativa fragmentária e 
expansiva, interligando temáticas de uma cena para 
outra, com uma metodologia semelhante ao de um 
coleccionador, tentando manusear/colar diferentes 
realidades numa voz que oscilará entre as descrições 
da realidade mundana e as observações inquietas  
do espírito.
O desafio da montagem será o de permitir uma leitu-
ra despoluída das histórias e procurar uma
adequação entre o som e a imagem. Em nome de que 
princípio pode o som integrar uma imagem preconce-
bida? É uma pergunta persistente que atravessará o 
processo de trabalho.

This project came from the belief that it is possible 
to make a movie from the window of our house; It is 
possible to make movies without leaving our room, our 
neighbourhood; You can make a movie that looks like 
this: a prolonged exposure to a particular location.
Starting from this conviction - that a film can come 
from lengthy observation, where imagination is inevita-
bly stimulated to generate ideas - our shooting took 
place in strategic positions in the city of Porto. It was 
shot in high points of the city, simulating the view of a 
window, with zoom lenses. This way of filming was a de-
liberate choice, whose ambition was to put the viewer 
in a voyeuristic situation.
To these visual compositions - of small and distant 
anonymous creatures - I will inscribe them a sound 
composition and narration involving the viewer. Sound 
and voice-off will make up these lisle fictions. In this 
proposal I will present myself as a kind of chronicler. 
Someone who will write stories for already filmed im-
ages and give them meaning. I will look for a fragmen-
tary and expansive narrative density, interconnecting 
themes from scene to scene, with a collector-like 
methodology, trying to manipulate/ collage different 
realities in a voice that will oscillate between descrip-
tions of mundane reality and restless observations of 
the spirit.
The challenge of editing will be to allow an unpolluted 
reading of the stories and to find a match
between sound and image. In the name of what prin-
ciple can sound integrate a preconceived image? It is 
a persistent question that will go through the work 
process.
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SOBRE A REALIZADORA / ABOUT THE DIRECTOR

Rita Barbosa (1979) é realizadora e artista visual, 
licenciada em Artes Digitais, no curso de Som e 
Imagem da UCP (2002). Escreveu e realizou a curta 
metragem À Noite Fazem-se Amigos, com estreia 
internacional no Festival de Locarno. É representada 
como realizadora de publicidade pela Take it Easy, 
desde 2005.

Rita Barbosa (1979) is a film director and a visual artist 
graduated in the Digital Arts, from the Sound and Ima-
ge course at UCP (2002). She wrote and directed the 
short film Friends Aver Dark, which had its  interna-
tional premiere at the Locarno Festival, and has been 
represented as an advertising director by Take It Easy, 
since 2005.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY

À Noite Fazem-se Amigos / Friends Aver Dark (2016)

CONTACTOS / CONTACTS

RITA BARBOSA

TEL .:  933 614 676
E-MAIL : RITAMBARBOSA@GMAIL .COM


