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TAKE 2

Quando iniciámos esta aventura, há cerca de dois anos, nada nos faria imaginar que estaríamos
agora aqui, a apresentar 30 filmes de 12 países e uma série de actividades paralelas tão divertidas
quanto diversificadas. Aquilo que começou como um pequeno desafio emocionante foi ganhando
pernas nesta busca de transformar um sonho em realidade. Entre surpresas maravilhosas
e obstáculos imprevistos, no ano passado apresentámos a 1ª edição dos Olhares do Mediterrâneo.
O público gostou, os comentários foram muito simpáticos e nós sentimo-nos
encorajados a continuar.
Este ano, a equipa aumentou um pouco, a nossa oferta triplicou e o programa é mais compacto.
A pouco e pouco, as ideias foram ganhando raízes e o programa foi-se compondo com estrutura
e solidez. Nesta segunda edição há espaço para rir, para reflectir, para sentir e espaço para agir
e debater. Vamos poder conversar e partilhar experiências com as realizadoras portuguesas
e estrangeiras e o público vai poder escolher o seu filme preferido.
Nesta nossa jovem viagem tivemos ainda o gratificante conforto de ver reconhecido o mérito
deste projecto com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e diversos patrocinadores,
o que nos permitiu ir mais longe.
Agora já nada nos pode deter. Esperamos que apreciem o Festival.
Antónia Pedroso de Lima, Jean-François David, Sara David Lopes (Direcção do Festival)

When this adventure started two years ago little did we know we’d be here now, showing
30 films from 12 countries and an array of parallel fun and diverse activities. What started
as an exciting little challenge gained full body as we went in this search of turning a dream
into reality. Between great surprises and unforeseen obstacles last year we gave birth
to the first edition of Olhares do Mediterrâneo, the public was enthusiastic, and the reviews
were great. We felt encouraged to go on.
This year the team has grown a bit, the offers have tripled, and the programme is more compact.
Little by little, ideas rooted and the programme came together nicely and solidly.
In this second edition, we’ll have moments to laugh, to reflect, to feel and moments to take
action and also to debate. We’ll be able to talk and share experiences with our directors both
Portuguese and those from other places. The public will be called upon to select the film
of its choice and a jury of selected professionals will grant the coveted prizes of Best Short
and Best Feature.
We’ve also have the rewarding pleasure of seeing this project’s merit recognized by the Municipality and sponsors, enabling us to go further than before.
There’s no stopping us now. We hope you enjoy the Festival.
Antónia Pedroso de Lima, Jean-François David, Sara David Lopes (Festival’s Direction)
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MOVIMENTOS DE VER

Nesta 2ª edição renovámos significativamente a abordagem à programação.
A introdução de secções competitivas e de um convite à submissão de filmes, amplamente
difundido pelos países do Mediterrâneo, permitiu-nos desenhar um itinerário cinematográfico
muito diversificado e que, cremos, abre uma pequena janela para os muitos cinemas presentes
na bacia do Mediterrâneo. São sempre os filmes que nos falam e por eles fomos guiados
na construção da programação; não podia ser doutro modo, pois é com eles e sobre eles
que construímos um discurso de programação - são as peças do discurso.
Partindo exclusivamente dos filmes submetidos ao festival, fomos delineando um percurso
de ligações, rimas, temas, recursos estilísticos e sujeitos que se impuseram.
Essa dinâmica está, talvez, mais patente nas sessões de curtas-metragens, mas revela-se
também nas longas-metragens. Os filmes da sessão de curtas # 1 são formalmente mais
arrojados e de pendor ensaístico (mais ou menos explícito) e são apresentadas num
movimento que pende do indivíduo para o colectivo, do individual para o geral: representações
e traduções da esquizofrenia, do despertar, da consciência do subsconsciente, da cidade
e de uma sociedade distópica. Do pequeno para o grande ou do meu para o nosso: assim
se poderia descrever o movimento que procuramos descrever na sessão de curtas # 2,
que se debruça sobre várias formas de propriedade. Os filmes da sessão de curtas #3 traçam
o movimento dos percursos de vida por relação aos núcleos familiares: o sonho do casamento
na meninice e a infância dentro de muros, as relações na adolescência, casamentos
de uma vida, a velhice na casa de família e um Natal com todos à mesa. Para o último dia
do festival, reservámos uma programação de curtas que privilegia os mais jovens (de idade
e espírito), tanto no ecrã, como na audiência. A casa, as coisas, o indivíduo, a família, a cidade
e sociedade - estas são algumas das coordenadas presentes na nossa programação.
Mas se aquelas são eternos presentes, também discernimos vários olhares sobre questões
sociais e políticas particulares: memórias de conflitos armados ou constrições sociais, o conflito
israelo-palestiniano e a emergência dos migrantes e refugiados no Mediterrâneo.
E a crise, para a qual já não há adjectivos suficientes, mas que determina tantos
dos movimentos que podemos identificar nestes olhares.
Patrícia André, Sara David Lopes (Programação)
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MOVEMENTS OF SEEING

This second edition is marked by two new traits that influenced directly its programming.
The introduction of competitive sections and a call for submissions - widely spread across
the Mediterranean countries - have enabled us to draw a very diverse cinematic journey
that hopefully will open a small window into the various cinematographies
that inhabit the Mediterranean.
Led exclusively by the submitted films we’ve slowly created a programme. It couldn’t have
been otherwise, for they stood as narrative pieces of our programming discourse, enabling us
to outline a path of connexions, rhymes, themes, stylistic effects and subjects.
This dynamics is perhaps more apparent in the short-film packs, but one can detect it also
in the rest of the film programme.
The short-film pack #1 features a set of films which have a bolder quality and tend to have
an essayistic nature (more or less explicit) presented in a movement that leads from the self
to the collective, the individual to the general: representations and translations of schizophrenia,
of awakening, the consciousness of the subconscious, the city and a dystopian society.
From small to big or mine to ours: thus can be described the movement that we seek
to describe in the short-film pack #2, which focuses on various forms of ownership.
The films in the short-film pack #3 trace the movement of life paths in relation to households:
the wedding dream in our childhood, childhood within walls, adolescent relationships,
weddings for a lifetime, old age in the family home and the family around the Christmas table.
The younger - be it of age or of spirit – are stars of the short-film pack #4, a session specially
designed to accommodate families.
Home, things, the self, family, the city and society - these are some of the coordinates present
in our programming. But if those are everlasting subjects, we’ve also detected several views
on specific social and political issues: armed conflict memories and social constraints,
the Israeli-Palestinian conflict and the emergency of migrants and refugees in the Mediterranean.
And the ominous crisis - for which there are no longer enough adjectives - that determine
many of the movements we could identify in these points of view.
Patrícia André, Sara David Lopes (Programming)
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MARIA JOÃO SEIXAS - EMBAIXADORA DO FESTIVAL
MARIA JOÃO SEIXAS - FESTIVAL’S AMBASSADOR
Quando a Rita Sá Marques me convidou para ser madrinha do Festival “OLHARES DO MEDITERRÂNEO,
Cinema no Feminino”, aceitei de imediato. Depois de ter dado à luz em 2014, o Festival deste
ano volta a revelar-nos imagens e sons de países que raramente ocupam os nossos écrans,
imagens e sons realizados por mulheres, aventureiras que, teimosa, corajosa e tardiamente,
conquistaram com os seus olhares e assinatura própria o plateau cinematográfico.
Mediterrâneo e Cinema sugerem, de imediato, uma dimensão comum, preciosa – a LUZ .
Ao Mediterrâneo, esse Mar tão tristemente na ordem do dia por infames e desumanas razões,
devemos todos o ter iluminado desde há milénios as gentes das suas bordas, inspirando-as
a criarem o que de melhor habita o conceito de civilização. Ao Cinema, arte maior com pouco
mais de cem anos, devemos emoções tão fortes que ficam a viajar em nós, quantas vezes
redentoras das sujas poeiras dos tempos, cintilantes como faróis, generosas e firmes
como bóias de salvamento. Madrinha do Festival, comprometi-me logo a cuidar de e a amar
estes OLHARES.
Maria João Seixas

When Rita Sá Marques invited me to be Ambassador of the Festival “OLHARES DO MEDITERRÂNEO,
Cinema no Feminino”, I accepted immediately. The Festival was born in 2014 and this edition
will bring us again sounds and colours of countries that rarely occupy our screen, images
and sounds brought to us by adventurous women, who, by sheer stubbornness, courageously
and too late, have conquered with their own look and self standing signature the cinematographic
plateau. Mediterranean and Cinema suggest, immediately, a common dimension, and a precious
one - the LIGHT. To the Mediterranean - nowadays so sadly in our news for infamous
and inhuman reasons - we owe the millennium long illumination of its banks, inspiring
the people who populate them to create the best part of what constitutes our civilization.
To the Cinema - an art just a little older than a century - we owe strong and enduring emotions,
so often redeemers of the filthy dirt of time, sparkling as lighthouses, generous and firm,
like salvation buoys. As Ambassador of this festival, I’ve committed myself to cherish
and love these OLHARES.
Maria João Seixas
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JÚRI
JURY

ALEJANDRA ROSENBERG

MIGUEL RIBEIRO

RITA DURÃO

PROGRAMADORA/PROGRAMMER

PROGRAMADOR/PROGRAMMER

ACTRIZ/ACTRESS

Nasceu em 1991 em Madrid.

Nasceu em Lisboa, em 1992, onde

Nasceu em Lisboa em 1976

Licenciada em Comunicação

vive e trabalha.

e é actriz. Tem trabalhado

Audiovisual, vertente cinema,

Licenciado em Ciências

em teatro com diversos encenadores

pela Universidade Pompeu Fabra

da Comunicação pela Faculdade

e seu percurso está fortemente

de Barcelona. Vive em Lisboa

de Ciências Sociais e Humanas

marcado pelas colaborações

desde 2012, onde concluiu

da Universidade Nova de Lisboa.

frequentes com o Teatro

uma tese sobre o gesto interno

É programador do Doclisboa,

da Cornucópia. No cinema

no cinema de Jonas Mekas

desde 2012. Produz filmes

trabalhou com realizadores como

e Sophie Calle. Programadora

e é membro do colectivo artístico

João César Monteiro, José Álvaro

do IndieLisboa desde 2013

Rabbit Hole.

Morais, José Fonseca e Costa,

e colaboradora de publicações

Alberto Seixas Santos, Catarina

de cinema.

Born in Lisboa, in 1992, where

Ruivo, Rita Azevedo Gomes, Inês

Em 2015 inicia o mestrado

he lives and works.

Oliveira, Maria de Medeiros, Jane

de cinema na Columbia University.

Miguel Ribeiro got his degree

Waltz, Jacinto Lucas Pires.

in Sciences of Communication
Born in 1991 at Madrid. She’s got

at the Social Sciences School

Born in Lisboa in 1976.

her degree in Audiovisual

of NOVA University of Lisbon.

As an actress, she’s been working

Communication at the University

He’s programmer at Doclisboa,

with several stage directors

Pompeu Fabra at Barcelona.

since 2012. Produces films and

and her theatre career is strongly

She lives in Lisbon since 2012,

he’s a menber of the art colective

shaped by her colaborations with

where she concluded a thesis

Rabbit Hole.

Teatro da Cornucópia. In cinema

about the internal gesture

she has worked with such directors

in Jonas Mekas and Sophie Calle’s

as João César Monteiro, José Álvaro

cinema. She’s been programming

Morais, José Fonseca e Costa,

at IndieLisboa since 2013

Alberto Seixas Santos, Catarina

and publishes periodically about

Ruivo, Rita Azevedo Gomes, Inês

cinema. In 2015 she begins

Oliveira, Maria de Medeiros, Jane

her cinema master at Columbia

Waltz, Jacinto Lucas Pires.

University.
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SábadoSaturday, 6 Jun 23h15 | 3

BEN ZAKEN
Efrat Corem

Israel | fic. | 2014 | 86’

Estreia Nacional National Premiere

ARGUMENTOSCRIPT EFRAT COREM | FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY
SHAFIR SARUSSI | SOMSOUND MICHAEL GOREVITCH | MONTAGEM
EDITING NISIM MASSAS, LEV GOLTSER | PRODUTORPRODUCER ITAI
TAMIR | PRODUÇÃOPRODUCTION LAILA FILMS | COMCAST ROM
SHOSHAN, ELIRAZ SADE, CHANI ELEMLCH, BATEL MASHIAN,
ROBBY ELMALIAH
Na cidade israelita de Ashkelon, três gerações da família Ben Zaken
partilham a mesma casa num bairro social empobrecido. Ruhi, de 11
anos, é o centro desta narrativa austera e o motor de transformações
nas vidas do seu pai, tio e avó.
In the Israeli city of Ashkelon, three generations of the Ben Zaken
family live on a rundown housing estate in a poor neighborhood.
Eleven year old Ruhi is the center of this austere narrative
and the motor of transformation in the lives of her father,
uncle and grandmother.
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SextaFriday, 5 Jun 21h45 | MO

FOR THOSE WHO CAN TELL NO TALES
Jasmila Žbanic

Bósnia e Herzegovina / BiH | fic. | 2013 | 75’

Estreia Nacional National Premiere

ARGUMENTOSCRIPT KYM VERCOE, JASMILA ŽBANIC, ZORAN SOLOMUN
FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY CHRISTINE A. MAIER | SOMSOUND
IGOR CAMO | MONTAGEMEDITING YANN DEDET | PRODUTORPRODUCER
DAMIR IBRAHIMOVICH, JASMILA ŽBANIC | PRODUÇÃOPRODUCTION
DEBLOKADA, DOHA FILM INSTITUTE, THE POST REPUBLIC
COMCAST KYM VERCOE, PAMELA RABE

Uma turista australiana, em viagem pela Bósnia, descobre
o legado silencioso de atrocidades cometidas durante a guerra
numa pequena cidade, aparentemente idílica, junto à fronteira
da Bósnia com a Sérvia.
An Australian tourist, visiting Bosnia, finds out about the silent
legacy of atrocities committed during the war in a small town
on the border of Serbia.

FEATURE FILMS
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SábadoSaturday, 6 Jun 21h30 | MO

FOREVER

Margarida Manda

Grécia / Greece | fic. | 2014 | 87’

Estreia Nacional National Premiere

ARGUMENTOSCRIPT MARGARITA MANDA | FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY
KOSTIS GHIKAS | SOMSOUND NIKOS PAPADIMITRIOU | MONTAGEMEDITING
ANGELA DESPOTIDOU | PRODUTORPRODUCER KOSTAS KEFALAS,
KONSTANTINOS KONTOVRAKIS, COSTAS LAMBROPOULOS, MARGARITA
MANDA | PRODUÇÃOPRODUCTION FALIRO HOUSE | COMCAST ANNA
MASCHA, KOSTAS FILIPPOGLOU

Atenas é uma cidade desolada no quotidiano de Costas e Anna.
Ambos existem na cidade em silêncio e, também, em silêncio será
o seu encontro. Um tributo da realizadora Margarita Manda aos
seus mestres espirituais Carl Theodor Dreyer, Robert Bresson,
Michelangelo Antonioni, Wim Wenders e Theo Angelopoulos.
For Costas and Anna, Athens is a desolate city. They both live
in silence and their encounter will also be a silent one. A tribute
from director Margarida Manda to her spiritual masters Carl
Theodor Dreyer, Robert Bresson, Michelangelo Antonioni, Wim
Wenders and Theo Angelopoulos.
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SextaFriday, 5 Jun 23h15 | 3

KUMUN TADI SEABURNERS
Melisa Önel

Turquia / Turkey | fic. | 2014 | 89’

Estreia Nacional National Premiere

ARGUMENTOSCRIPT FERIDE ÇIÇEKOGLU, MELISA ÖNEL | FOTOGRAFIA
CINEMATOGRAPHY JULIAN ATANASSOV, MERYEM YAVUZ | SOMSOUND
UMUT SENYOL, PETAR KRALEV, FATIH AYDOGDU | MONTAGEMEDITING
ÖZCAN VARDAR | PRODUTORPRODUCER YAMAÇ OKUR, ASLI ERDEM,
MELISA ÖNEL | PRODUÇÃOPRODUCTION BULUT FILM
COMCAST MIRA FURLAN, TIMUÇIN ESEN

No cenário invernoso da costa turca do Mar Negro, Denise e Hamit
desenham uma geografia de silêncios, enquanto o mar lhes impõe
barreiras, às vezes, intransponíveis.
In a harsh winter scene on the Turkish Black Sea coast, Denise and
Hamit draw a geography of silence, while the sea imposes barriers,
at times insurmountable. A poetic contemplation between
life and death.

FEATURE FILMS
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DomingoSunday, 7 Jun 21h30 | MO

O MEDO À ESPREITA THE LURKING FEAR
Marta Pessoa

Portugal | doc. | 2015 | 86’

Fora de Competição Out of Competition

ARGUMENTOSCRIPT MARTA PESSOA | FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY
MARTA PESSOA | SOMSOUND RITA PALMA, PEDRO GÓIS | MONTAGEM
EDITING RITA PALMA | PRODUTORPRODUCER JOÃO PINTO NOGUEIRA,
MARTA PESSOA, RITA PALMA | PRODUÇÃOPRODUCTION TRÊS VINTÉNS

Em Portugal, ao longo de quase meio século, a PIDE/DGS foi
a máquina atemorizadora que alimentou o poder do Estado Novo.
A par dos quadros de inspectores e agentes efectivos, a polícia
política recorria aos serviços dos “informadores”. Cidadão comum
tornado delator, que se diluía com o intuito de vigiar para denunciar,
o informador tornou-se numa figura omnipresente. Entre denúncias
e denunciados, O Medo à Espreita constrói uma memória do medo
e de um país onde viver era viver vigiado.
In Portugal, during nearly half a century, the PIDE/DGS was the
terrifying machine which fed the Estado Novo power. The political
police force resorted to the common citizen turned denouncer.
‘The Lurking Fear’ builds up a memory of fear and of a country
where people were being watched.

DomingoSunday, 7 Jun 17h15 | MO

SIMSHAR

Rebecca Cremona

Malta | fic. | 2014 | 101’

Estreia Nacional National Premiere

ARGUMENTOSCRIPT REBECCA CREMONA, DAVID GRECH | FOTOGRAFIA
CINEMATOGRAPHY CHRIS FREILICH | MONTAGEMEDITING DANIEL
LAPIRA | PRODUTORPRODUCER LESLIE LUCEY | PRODUÇÃOPRODUCTION
KUKUMAJSA PRODUCTIONS | COMCAST CLARE AGIUS,
LOTFI ABDELLI, LAURA KPEGLI, ADRIAN FARRUGIA,
SÉKOUBA DOUCOURÉ, JIMI BUSUTTIL

Inspirado em acontecimentos verídicos, duas histórias paralelas de
sobrevivência no mar desenrolam-se junto à ilha mediterrânica de
Malta e culminam tragicamente quando uma família de pescadores
malteses se vê à deriva em mar aberto, erradamente confundidos
com migrantes africanos.
Inspired by real events, two parallel stories of survival at sea
unravel around the Mediterranean island of Malta and culminate
when a Maltese fishing family is left stranded in open water, being
mistaken for African migrants.

FEATURE FILMS
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SábadoSaturday, 6 Jun 18h | MO

THIS IS MY LAND
Tamara Erde

França/France | doc. | 2014 | 93’

Estreia Nacional National Premiere

ARGUMENTOSCRIPT TAMARA ERDE | FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY
TAMARA ERDE | MONTAGEMEDITING AUDREY MARION | SOMSOUND
LAURA-ANNE DARRAS | MÚSICAMUSIC SIEGFRIED CANTO | PRODUTOR
PRODUCER TATIANA BOUCHAIN, OURY MILSHTEIN | PRODUÇÃO
PRODUCTION ILIADE & FILMS, SAYA

Um olhar sobre a forma como os sistemas educativos israelita e
palestiniano ensinam, aos seus jovens alunos, a história dos seus
países. ‘This is My Land’ acompanha professores israelitas
e palestinianos ao longo de um ano lectivo.
How do the Palestinian and Israeli (Arab and Jewish) education
systems teach the history of their nations? ‘This is my land’ follows
several Israeli and Palestinian teachers over one academic year.
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SextaFriday, 5 Jun 17h | 3

VILLA TOUMA
Suha Arraf

fic. | 2014 | 86’

Estreia Nacional National Premiere

ARGUMENTOSCRIPT SUHA ARRAF | FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY
YARON SCHARF | MONTAGEMEDITING ARIK LAHAV-LEIBOVICH | SOM
SOUND GIL TOREN | PRODUTORPRODUCER SUHA ARRAF | PRODUÇÃO
PRODUCTION BAILASAN | COMCAST NISREEN FAOUR, ULA TABARI,
CHERIEN DABIS, MARIA ZREIK

Três irmãs cristãs e solteiras, da velha aristocracia de Ramallah- que perderam
terra e estatuto na sequência da guerra de 1967 com Israel - não conseguem
adaptar-se à penosa e nova realidade que lhes foi imposta pela migração
em massa da aristocracia palestiniana. Para sobreviver, fecharam-se na sua
grande villa, repetindo desesperadamente as rotinas do seu glorioso passado,
até ao dia em que uma sobrinha órfã, Badia, entra na vida delas e abala o seu
universo.
Three Palestinian Christian sisters who’ve lost their land and status due to
the 1967 war with Israel aren’t able to face the painful new reality that’s
been imposed on them, so they lock themselves away in their big house and
continue to live in a time warp. When their young niece, Badia, walks into their
lives, she challenges their stifling routine and turns their world upside down,
obliterating the deadly silence they lived in.

CURTAS
METRAGENS
SHORT FILMS

SábadoSaturday, 6 Jun 16h | 3

“...ET ROMÉO ÉPOUSA JULIETTE”
“...AND ROMEO MARRIED JULIET”
Hinde Boujemaa

Tunísia/Tunisia | fic. | 2014 | 18’
Estreia Europeia European Premiere

ARGUMENTOSCRIPT HINDE BOUJEMAA
FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY VINCENT
VAN GELDER | MÚSICAMUSIC
ALIA SELLAMI | PRODUTORPRODUCER
IMED MARZOUK | COMCAST NEJIA ZEMNI,
AHMED BENNYS

O retrato do amor quando é subjugado à vontade do tempo, transformando o belo e a vida
em comum numa longa e silenciosa fadiga.
When love is submitted to the will of time,
transforming beauty into tiredness. And when
weariness turns into life.

DomingoSunday, 6 Jun 15h | 3

ANA - UM PALÍNDROMO
ANA - A PALINDROME
Joana Toste

Portugal | anim. | 2013 | 4’58’’

ARGUMENTOSCRIPT JOANA TOSTE
ANIMAÇÃOANIMATION NUNO BEATO, SOFIA
CAVALHEIRO | MONTAGEMEDITING MARCO
NASCIMENTO | MÚSICAMUSIC JOÃO LUCAS
PRODUTORPRODUCER EVA YÉBENES,
NUNO BEATO | PRODUÇÃOPRODUCTION
SARDINHA EM LATA

palíndromo | adj. s. m.
(grego palíndromos, -os, -on, que corre
em sentido inverso)
Diz-se de verso, palavra ou grupo de palavras
em que o sentido é o mesmo, quer se leia da
esquerda para a direita, quer da direita para a
esquerda (ex.: amor a roma).
palindrome | n.
(Greek: palindromos, running back again)
A verse or word which can be read from left to
right or from right to left. (A man, a plan,
a canal, Panama!)

SHORT FILMS
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SábadoSaturday, 6 Junho 14h | 3

BOLOR NEGRO
BLACK MOLD

COISA DE ALGUÉM
LOST PROPERTY

Portugal | fic. | 2015 | 15’
Estreia Mundial World Premiere

Portugal | doc. | 2014 | 26’

Marta Pessoa

ARGUMENTOSCRIPT RITA PALMA
FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY MARTA
PESSOA | SOM E MÚSICASOUND AND MUSIC
TIAGO MARTINS | MONTAGEMEDITING RITA
PALMA | PRODUTORPRODUCER MARTA
PESSOA, RITA PALMA, JOÃO PINTO
NOGUEIRA | COMCAST ÁLVARO CORREIA,
DINA FÉLIX DA COSTA, PEDRO MELO,
MIGUEL MELO, BIBI PERESTRELO

Certo dia, uma mulher apareceu no Vigilatório
de Enfermidades Comuns e Ordinárias com
queixas de prurido. Um estranho bolor
instalara-se nas suas costas.
One day, a woman showed up at the Common
and Ordinary Diseases Observatory, complaining of a back itch.

Susanne Malorny

ARGUMENTOSCRIPT SUSANNE MALORNY
FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY NINA
HOEGG | SOMSOUND ISABEL DIAS MARTINS,
SOFIA AFONSO, RÚBEN COSTA
MONTAGEMEDITING MARCELO FELIX,
SUSANNE MALORNY | PRODUTORPRODUCER
CHRISTINE REEH, ISABEL MACHADO,
JOANA FERREIRA

O Departamento de Perdidos e Achados de
Lisboa parece mais uma antiga oficina artesanal do que um escritório. O dia-a-dia desta instituição dentro da PSP torna-se um
observatório inesperado da dinâmica de
perder, achar, possuir e esquecer numa cidade
contemporânea e complexa.
The Lost and Found Office in Lisbon seems
more like an old handicraft workshop than
a modern office. The workaday life of this
special police department becomes an
unexpected observatory of property and
identity in the dynamic context of a complex,
contemporary society.
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DomingoSunday, 7 Jun 15h | 3

SextaFriday, 5 Jun 15h | 3

DONA FÚNFIA
MRS. FUNFIA

É CONSIDERAVELMENTE ADMIRÁVEL
DA TUA PARTE QUE AINDA PENSES...

Portugal | anim. | 2013 | 3’

Portugal | fic. | 2013 | 13’

Margarida Madeira

ARGUMENTO E ANIMAÇÃOSCRIPT
AND ANIMATION MARGARIDA MADEIRA
VOZVOICE TERESA MOURAZ

Dona Fúnfia usou saia durante toda
a sua vida. Um dia decidiu experimentar
um par de calças.
Mrs. Funfia has worn skirts all her life.
One day, she decided to try on a pair of
trousers.

André Mendes, Andreia Neves

FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY BRUNO
MANGAS, MIGUEL SARAIVA
SOMSOUND TIAGO GALVÃO, SARA DIOGO
MONTAGEMEDITING DIOGO LIMA,
FRANCISCO OLIVEIRA | PRODUTOR
PRODUCER LILIANA RAMIRES, MARTA
SANTOS, RITA BATISTA, RITA
FERNANDES, DIOGO LEITÃO, SOFIA LEITE
COMCAST DIOGO ARMÉS, RICARDO
CARRIÇO, JOÃO DE CARVALHO, RICARDO
BORGES, RITA LOBO

‘É Consideravelmente Admirável da Tua Parte
que Ainda Penses em Mim como se Aqui
Estivesse’ retrata Zé, um rockstar
esquizofrénico em luta contra a doença,
que procura reconstruir, nos seus espaços
reais e imaginários, as suas relações
essenciais.
‘It’s Pretty Admirable from You to Think of Me
as if I Was Here’ depicts Zé, a schizophrenic
rockstar who struggles against his disease
and tries to rebuild, through real and imaginary places, his fundamental relationships.

SHORT FILMS

CURTAS METRAGENS

DomingoSunday, 7 Jun 15h | 3

FLEXIBILITY

Remedios Crespo

OLHARESDOMEDITERRÂNEO2ªEDIÇÃO//2015
CINEMA NO FEMININO

SábadoSaturday, 6 Jun 16h | 3

FUSTAN ABYAD
WHITE DRESS
Omaima Hamouri

Espanha / Spain | fic. | 2014 | 10’

ARGUMENTOSCRIPT REMEDIOS CRESPO
FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY JUAN
GONZÁLEZ | SOMSOUND DANIEL MOLINA
MONTAGEMEDITING LUIS VECINO
PRODUTORPRODUCER REMEDIOS CRESPO
COMCAST CUCA ESCRIBANO, RAQUEL
BURBANO, MARION AGUILERA, MANOLO
CARO, EDUARDO VELASCO

Flexibilidade ou o prelúdio de um mundo
desgastante. Europa, futuro próximo.
Os trabalhadores de uma fábrica de alfinetes
de gravata são chamados, com urgência,
pela direcção para evitar o encerramento
iminente da fábrica.
Flexibility or the prelude of a draining world.
Europe, near future. The workers of a stickpin
factory gather urgently to avoid the impending plant closing.

Palestina / Palestine | fic. | 2012 | 8’
Estreia Europeia European Premiere

ARGUMENTOSCRIPT OMAIMA HAMOURI
FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY FREDERICO
BEJA | SOMSOUND ASHRAF MASHNICOM
MÚSICAMUSIC PHILIP HASHWEH
MONTAGEMEDITING OMAIMA HAMOURI
PRODUTORPRODUCER ALIA ARASOUGHLY
PRODUÇÃOPRODUCTION SHASHAT WOMEN
CINEMA | COMCAST YAFA ABDEEN,
BAYAN SHBIB, NICOLA ZREINEH, LAILA
ABU SAKHLA

Aos 12 anos, Rand já não é alheia às pressões
sociais e familiares que são exercidas sobre
as mulheres que tardam em casar.
Twelve year old Rand is no longer oblivious
of the social and family pressures exerted
on women who marry late.
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DomingoSunday, 7 Jun 15h | 3

DomingoSunday, 7 Jun 15h | 3

LAS REGLAS DEL JUEGO
THE RULES OF THE GAME

L’ENFANT VAGUE
WAVE BOY

Espanha / Spain | fic. | 2013 | 10’
Estreia Nacional National Premiere

França / France | fic. | 2014 | 26’
Estreia Europeia European Premiere

Nerea Marcén

FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY RAÚL
SORIANO | SOMSOUND ADRIÁN BERENGUER,
PABLO OCEAN | PRODUTORPRODUCER
ERIC MARCÉN, NEREA MARCÉN, JUAN
FRAN GIMÉNEZ, RAÚL SORIANO
PRODUÇÃOPRODUCTION WAYABA
ARQUITECTOS AUDIOVISUALES
COMCAST MÁXIMO PASTOR, JESÚS SALAZAR,
MAR MIGUEL, ILAY RODRÍGUEZ, LOLES
MORENO

Carlos e Sara têm onze anos e acabam
de inventar um novo jogo de tabuleiro que,
na sua opinião, os “fará ricos”. Convidaram
os seus grandes amigos, Dani e Marcos
para o testar. Estes rapidamente se apercebem
que as regras deste jogo são muito
importantes, tal como a própria vida.
Carlos and Sara are eleven years old and have
just invented a new board game that “will
make them rich.” They invite their two friends,
Dani and Marcos to try it, and they will soon
realize that the rules of this game are very
important, so important, as life itself.

Malou Lévêque

FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY CLÉMENTINE
CARRIÉ SOMSOUND MARIE CAVAILLÈS
PRODUTORPRODUCER STÉPHANIE PHELUT
PRODUÇÃOPRODUCTION ESAV
COMCAST MAX LIBERT, DIEGO
BORDONARO, SANDRA
TRAMBOUZE, CHARLOTTE
MEURIER, TRISTAN PACIONE

Uma casa numa pequena ilha. Em férias
com os pais, nas suas deambulações
por umas ruínas numa pequena ilha, Jules
descobre uma caixa com cartas antigas.
A house on a small island. As usual, Jules
spends his holidays with his parents.
One day, the boy ventures into ruins
and discovers a box full
of letters from the past.

SHORT FILMS

CURTAS METRAGENS

DomingoSunday, 7 Jun 15h | 3

OLHARESDOMEDITERRÂNEO2ªEDIÇÃO//2015
CINEMA NO FEMININO

SextaFriday, 5 Jun 15h | 3

TARGISHI BABAIET
MAKE YOURSELF AT HOME

MOTH

Israel | fic. | 2013 | 16’
Estreia Nacional National Premiere

França / France | fic./exp. | 2014 | 8’
Estreia Mundial World Premiere

Sarah Munro

Heli Hardy

ARGUMENTOSCRIPT HELI HARDY
FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY ORI NOAM
MONTAGEMEDITING DAFI FARBMAN
MÚSICAMUSIC ELECTRA | PRODUTOR
PRODUCER SHANI LEVI, NETA
RABINOVICH, HELI HARDY
COMCAST SABRINE CHOURY, ELLA
WITENBERG, DANIEL LITMAN

A rotina quotidiana de Rauda muda
quando a mãe lhe pede que a substitua
num dia do seu trabalho como empregada
doméstica. Rauda, que cresceu numa
Dahamash, uma aldeia sem água corrente,
dá consigo numa casa rica, com uma piscina,
onde encontra Noya e Adam. Este encontro
entre dois mundos separados abala Rauda
e transforma a sua visão da vida.
Rauda’s everyday routine changes after her
mother ask her to take her place for a day
at her house cleaning job. Rauda, who grew
up in Dahamash, a village that has no running
water, finds herself in a wealthy villa. Inside
the house she meets Noya and Adam that
live in this wealthy suburb. This encounters
between two worlds apart shakes Rauda and
gives her a different perspective on her life.

PRODUÇÃOPRODUCTION ESAV | COMCAST
PÉLAGIE PAPILLON

Emergimos do sono para o curto período
de sonho antes do acordar. Percepções, visões
e sons, difíceis de distinguir, misturam-se e
produzem uma confusão entre o sonho
e a realidade. De uma forma simbólica, Sarah
Munro procura ilustrar o breve momento
antes do acordar.
From sleep into a dream state before
awakening. Perceptions, visions and sounds
which are difficult to differentiate as they
merge together, resulting in confusion between dreams and reality.
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SábadoSaturday, 6 Jun 16h | 3

SextaFriday, 5 Jun 15h | 3

NÃO SÃO FAVAS, SÃO FEIJOCAS
THEY’RE NOT FAVA BEANS...

OOBE

Portugal | doc./exp. | 2013 | 10’

Portugal | fic. | 2014 | 7’
Estreia Mundial World Premiere

Joana Maria Sousa, Manuel Carneiro

Tânia Dinis

PRODUTORPRODUCER TÂNIA DINIS, JORGE
QUINTELA | COMCAST ERMELINDA
DE JESUS

Conflito geracional de pessoas que vivem
do campo, para o campo. A realizadora
e a sua avó.
O confronto da imagem
com aqueles nela representados.
Generational conflict within people who live
for the countryside, in the countryside.
The director and her grandmother.

ARGUMENTOSCRIPT JOANA MARIA SOUSA
FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY JORGE
PEREIRA | SOMSOUND LUÍS TOMÁS
MONTAGEMEDITING MARIANA RIBEIRO,
GONÇALO FERREIRA | PRODUTORPRODUCER
JOANA VIEIRA, INÊS FONSECA
COMCAST TIAGO DIAS, JOÃO DIAS,
ANA CLOE, SUSANA SÁ

Até que ponto se pode ter consciência
do subconsciente? Um ensaio sobre
o que nos é desconhecido.
An essay about that which is unknown to us.

SHORT FILMS

CURTAS METRAGENS

SábadoSaturday, 6 Jun 16h | 3

OLHARESDOMEDITERRÂNEO2ªEDIÇÃO//2015
CINEMA NO FEMININO

DomingoSunday, 7 Jun 15h | 3

OS PRISIONEIROS
THE PRISONERS

PEAU DE COLLE
WOODEN HAND

Portugal | anim. | 2014 | 8’

Tunísia / Tunisia | fic. | 2013 | 24’
Estreia Nacional National Premiere

Margarida Madeira

ARGUMENTOSCRIPT MARGARIDA MADEIRA,
CARLOS AZCUAGA, ISABEL NERY
ANIMAÇÃOANIMATION MARGARIDA MADEIRA
MÚSICAMUSIC RUI PINA | VOZESVOICES
PAULO OOM, JOANA MANUEL, AFONSO
ANTUNES

Os muros. Ivo vive agora do lado de fora,
mas gostava de estar do lado de dentro,
com a mãe e o irmão mais novo.
Sérgio viveu do lado de dentro, mas tinha a
irmã do lado de fora. A casa é do lado d
e dentro, ou do lado de fora? E a liberdade?
De que lado está a liberdade?
The walls. Now, Ivo lives outside, but he’d
like to live inside with his mother and his
younger brother. Sérgio lived inside, but he
had his sister outside. Is their home inside or
outside? And freedom? Is freedom inside or
outside?

Kaouther ben Hania

ARGUMENTOSCRIPT KAOUTHER BEN
HANIA | FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY
HAZEM BERRABAH | SOMSOUND WALID
OUERGHI, VALENTIN FÉRON
MONTAGEMEDITING VALENTIN FÉRON
PRODUTORPRODUCER MELIK KOCHBATI
COMCAST YASMINE BEN AMARA, SHIRAZ
FRADI, AHMED HAFIÈNE, FATHI HADDAOUI,
RAFED CHEYADA, ZIED KOCHBATI

Amira, com cinco anos, não gosta
de ir à escola.
Para conseguir escapar ao pesadelo,
tem uma ideia genial.
Five-year-old Amira, doesn’t enjoy
going to school.
In order not to go,
she has an unstoppable idea.
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SábadoSaturday, 6 Jun 16h | 3

SHE WALKS

Victoria Visco

DomingoSunday, 7 Jun 15h | 3

SINCERIDAD
SINCERITY

Andrea Casaseca

França / France | fic. | 2014 | 17’
Estreia Nacional National Premiere

Espanha / Spain | fic. | 2013 | 3’

ARGUMENTOSCRIPT VICTORIA VISCO
MONTAGEMEDITING VICTORIA VISCO,
AYANA HARPER | PRODUTORPRODUCER
MARTIN GONDRE, VICTORIA VISCO
PRODUÇÃOPRODUCTION CHASSE À COURTS
COMCAST MANON CLAVEL, PAUL
PARACINI, OCÉANE CARATY,
MARTINA COZZI

ARGUMENTOSCRIPT ANDREA CASASECA,
SARA DEL TÍO | FOTOGRAFIA
CINEMATOGRAPHY NEREA OSUNA
SOMSOUND DANI MARTOS | MONTAGEM
EDITING ANDREA CASASECA | PRODUTOR
PRODUCER IDOIA KAREAGA, ANDREA
CASASECA | COMCAST KITI MÁNVER,
JAVIER LAORDEN, GERARD B. FILLMORE

Marion viveu toda a vida na Cité du Chemin
Vert, nos subúrbios de Paris.
O seu desejo de sair dali é urgente,
mas está presa na única vida que conhece.

À mesa da refeição, David tem uma novidade
para revelar aos pais e sabe que eles
não vão ficar satisfeitos.

Marion lived her whole life in the Cité
du Chemin Vert in the outskirts of Paris.
She has an urgent desire to go away, but feels
stuck in the only life she knows.

At the lunch table, David must confess something to his parents and he knows
that they’re not going to like it.

SHORT FILMS

CURTAS METRAGENS

SábadoSaturday, 6 Jun 14h | 3

THE ORCHARD KEEPERS
Bryony Dunne

OLHARESDOMEDITERRÂNEO2ªEDIÇÃO//2015
CINEMA NO FEMININO

SábadoSaturday, 6 Jun 16h | 3

TRÊS SEMANAS EM DEZEMBRO
THREE WEEKS IN DECEMBER
Laura Gonçalves

Egipto-Suíça / Egypt-Switzerland | doc. | 2014 | 28’
Estreia Nacional National Premiere

SOMSOUND AKRAM AL SHARIF
MONTAGEMEDITING JULIEN SCHMID,
TAMER ASHRY | PRODUTORPRODUCER
BRYONY DUNNE

Num ambiente de sublevação política,
uma ilha verde flutua no árido deserto
do Sinai e dois beduínos dedicam o seu
quotidiano a manter vivos os seus pomares.
A realizadora Bryony Dunne entretece
a sua própria história, descobrindo os pomares
num período volátil e a estabilidade
intemporal que eles oferecem.
Against a backdrop of political upheaval,
an island of green floats in the arid, Sinai
desert; two Bedouin embark on a daily journey
to keep their orchard alive.
Filmmaker Bryony Dunne interweaves
her own story, discovering the orchards during
a time of volatility and the timeless stability
they offer.

Portugal | anim./doc. | 2013 | 6’

ARGUMENTOSCRIPT LAURA GONÇALVES
ANIMAÇÃOANIMATION LAURA GONÇALVES
SOMSOUND LAURA GONÇALVES | MONTAGEM
EDITING LAURA GONÇALVES | PRODUTOR
PRODUCER LAURA GONÇALVES

Uma história pessoal que enaltece os laços
familiares. Utilizando o sketchbook e a família
como referência, este filme segue
um formato diarístico, mostrando diversas
situações e eventos que fazem parte
da cultura e rotina em Belmonte, durante
a época do Natal.
A personal story that enhances the family
bonds, using sketchbook drawings as a reference and family as the subject. This film
follows a diaristic format, showing several
situations and events that are part of the culture and routine in the director’s hometown,
Belmonte, during Christmas time.
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SextaFriday, 5 Jun 15h | 3

SábadoSaturday, 6 Jun 14h | 3

WASHINGTONIA

VERTICAL VILLAGE

Grécia / Greece | fic./exp. | 2014 | 24’

Líbano / Lebanon | doc. | 2012 | 38’
Estreia Nacional National Premiere

Konstantina Kotzamani

ARGUMENTOSCRIPT KONSTANTINA
KOTZAMANI | FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY
GIORGOS KARVELAS, GIANNIS KANAKIS
MÚSICAMUSIC DROG_A_TEK, PANOU
MONTAGEMEDITING LEONIDAS PAPAFOTIOU
PRODUTORPRODUCER ARTEMIS PATTAKOU,
GIORGOS ZOIS | COMCAST MAMADOU
DIALLO, EUTYCHIA STEFANIDOU, KATERINA
ILIADI, NIKOS CHRISTOFIDIS, IRAKLIS
NOUSAS, SPYROS SPYROU

Washingtonia começa quando já não se ouve
o coração da girafa. Washingtonia é um nome
alternativo para Atenas, um sítio onde
as pessoas, tal como os animais, caem numa
tristeza estival por causa do calor.
Washingtonia é a única palmeira cujo coração
não foi devorado pelo besouro vermelho.
Porque o seu coração é pequeno e seco
e ninguém gosta de corações
pequenos e secos.
Washingtonia starts when the giraffe’s heart
can no longer be heard. Washingtonia
is an alternative name for Athens, a place
where people, like animals, fall
into summertime sadness because
of the heat. Washingtonia is the only
palm tree that its heart is not devoured
by the red beetle. Because its heart is small
and dry and no one likes small and dry hearts.

Liana Kassir, Renaud Pachot

FOTOGRAFIACINEMATOGRAPHY LIANA
KASSIR, RENAUD PACHOT | SOMSOUND
JEAN REIBEL | MONTAGEMEDITING LIANA
KASSIR, RENAUD PACHOT | MISTURAMIXING
CLEMENT NEUBRUNN

A cidade está em constante construção.
Entre as bases dos arranha-céus,
uma pequena casa e um jardim resistem.
The city is a constant construction site. At
the feet of skyscrapers, a small house and
garden remain. At the heart of the city, a small
verdant house collapses gradually, giving way
to the “new Beirut” project.

ACTIVIDADES
PARALELAS
ASSOCIATED
ACTIVITIES

DEBATE

FORMAS DE LINGUAGEM ALTERNATIVA NO CINEMA
ALTERNATIVE LANGUAGES IN CINEMA
Na sequência da Sessão Curtas # 1 com apresentação e moderação de Patrícia André
e Edmundo Cordeiro, docente da Universidade Lusófona; Sandra Almeida, produtora e programadora
de Shortcutz Lisboa; e a presença de Joana Maria Sousa e Manuel Carneiro, realizadores
de OOBE; Marta Pessoa, realizadora de Bolor Negro; Sarah Munro, realizadora de Moth.
Following Short-Film Pack #1 presented and moderated by Patrícia André with Edmundo
Cordeiro, Professor at Universidade Lusófona; Sandra Almeida, producer and programmer
of Shortcutz Lisboa; and with the presence of Joana Maria Sousa and Manuel Carneiro,
directors of OOBE; Marta Pessoa, director of Bolor Negro; and Sarah Munro, director of Moth.
SextaFriday, 5 Jun, 16h15, Montepio

DEBATE

QUOTIDIANO EM ZONAS DE CONFLITO
DAILY LIFE IN CONFLICT AREAS
Na sequência da exibição da longa-metragem Villa Touma com apresentação e moderação
de Antónia Pedroso de Lima e Faranaz Keshavjee, antropóloga; Irene Pimentel, historiadora;
e a presença de Joana Villaverde, artista plástica.
Following the screening of Villa Touma presented and moderated by Antónia Pedroso de Lima
with Faranaz Keshavjee, anthropologist; Irene Pimentel, historian; and the presence of Joana
Villaverde, artist.
SextaFriday, 5 Jun, 18h30, 3

DEBATE

À CONVERSA SOBRE BÁRBARA VIRGÍNIA
OPEN TALK ABOUT BÁRBARA VIRGINIA
Moderação de Ana Catarina Pereira, docente e investigadora da Universidade da Beira Interior
com Ana Mafalda Reis; Helena Matos, colaboradora do Observador; Luísa Sequeira, jornalista
e realizadora; Wiliam Pianco, investigador; Tiago Baptista, conservador da Cinemateca
Portuguesa.
Moderation of Ana Catarina Pereira, professor and researcher of Universidade da Beira Interior
with Ana Mafalda Reis; Helena Matos, of newspaper Observador; Luísa Sequeira, jornalist
and director; Wiliam Pianco, researcher; Tiago Baptista, curator of Cinemateca PortuguesaMuseu do Cinema.
SábadoSaturday, 6 Jun, 18h, Montepio
DEBATE

TRAVESSIAS DO MEDITERRÂNEO
MEDITERRANEAN CROSSINGS
Na sequência da exibição da longa-metragem Simshar com apresentação e moderação
de Antónia Pedroso de Lima e Rebecca Cremona, realizadora Simshar; Cristina Santinho, antropóloga;
Mónica Frechaut, Conselho Português para os Refugiados; Constança Urbano de Sousa,
professora universitária, doutorada em Direito Europeu; e a presença de Clare Agius, actriz
principal do filme Simshar.

ACTIVITIES

ACTIVIDADES

OLHARESDOMEDITERRÂNEO2ªEDIÇÃO//2015
CINEMA NO FEMININO

Following the screaning of Simshar presented and moderated by Antónia Pedroso de Lima
with Rebecca Cremona, director of Simshar; Cristina Santinho, anthropologist; Mónica
Frechaut, Conselho Português para os Refugiados; Constança Urbano de Sousa, university
Professor, Doctor in European Law; and the presence of Clare Agius, main actress of Simshar.
DomingoSunday, 7 Jun, 19h, Montepio

WORKSHOP

‘FALSOS AMIGOS’ EM CASTELHANO
SPANISH “FALSE FRIENDS”
Workshop de desambiguação das línguas castelhana e portuguesa. Em foco, estarão
os chamados ‘falsos amigos’ – termos semelhantes nas duas línguas mas que, na realidade,
têm significados distintos, gerando caricatas situações de comunicação. Acessível
para principiantes. Pelo Instituto Cervantes.
Disambiguation workshop of Portuguese and Spanish. Special attention to the ‘false friends’ –
although similar in both languages some words have different meanings, creating funny
communication situations. Accessible to beginners. Presented by the Instituto Cervantes.
SábadoSaturday, 6 Jun 11h-12h30, Montepio

WORKSHOP

ÁRIDA - LABORATÓRIO COREOGRÁFICO
CHOREOGRAPHIC LAB
Este Laboratório Coreográfico, dirigido por Maria Ramos, faz parte de um ciclo de sessões
de experimentação coreográfica que está a decorrer no Fórum Dança, no qual a coreógrafa
trabalha as temáticas do seu novo projecto, com as intérpretes Marta Cerqueira e Benedetta
Maxia e um público mais alargado. Direcção de Maria Ramos e participação da intérprete Marta
Cerqueira.
This Choreographic Lab, directed by Maria Ramos, integrates a cycle of choreographic
experimental sessions that takes place at Fórum Dança, in which the choreographer works the
themes of her new project, with the interpreters Marta Cerqueira and Benedetta Maxia
and a wider audience. Directed by Maria Ramos and with the interpreter Marta Cerqueira.
SábadoSaturday, 6 Jun, 14h-17h30, Montepio

WORKSHOP

CONSERVAR E AROMATIZAR NA DIETA MEDITERRÂNICA
PRESERVATION AND FLAVOURING IN MEDITERRANEAN DIET
Neste workshop, aprenderá formas de conservar e aromatizar características da Dieta
Mediterrânica, para que as possa utilizar em casa, e terá oportunidade de degustar os produtos
resultantes da aplicação dessas técnicas. Por António Lopes – Alimentação Probiótica.
In this workshop you will learn characteristic ways of preserving and flavouring present
in the Mediterranean Diet. Furthermore, you will be able to taste the product of these techniques.
Presented by António Lopes – Probiotic Food.
SábadoSaturday, 6 Jun, 16h-18h, Foyer
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WORKSHOP

‘OLHARES EM PEQUENINO’
Neste atelier de cinema vamos entrar dentro dos dias de uma menina que não gosta de ir
à escola, e descobrir porquê. O seu olhar vai cruzar-se com o nosso e a partir dele vamos
construir perguntas, respostas, dar a nossa opinião, fazer um mapa de pensamentos
e sensações! O que vive dentro do teu olhar? Concepção e orientação de Maria Remédio.
In this cinema atelier we will have a look into the days of a little girl who doesn’t like to go
to school and find out why. This will allow us to put some questions, create some answers,
give our opinion and build a map of thoughts and feelings! What lives inside your look?
Conception and mediation of Maria Remédio.
DomingoSunday, 7 Jun, 11h-13h, Montepio
DomingoSunday, 7 Jun, 15h-17h, Montepio
WORKSHOP

CALIGRAFIA ÁRABE
ARAB CALLIGRAPHY
Na pausa para o almoço, deixe-se transportar para o exotismo do mundo árabe. É mais fácil
recordar as boas sensações dos Olhares ao levar consigo o seu nome escrito em árabe.
Pela Embaixada da Tunísia.
During lunch break, let your self be transported into the exoticism of the Arab world. It is easier
to remember the good feelings of the festival if you take home your name written in Arab.
Kindly presented by the Tunisian Embassy.
DomingoSunday, 7 Jun, 13h-15h, Foyer

MÚSICA/MUSIC

‘ÁGUAS QUE CANTAM’
Luísa Brandão (voz) e João Lucena (piano) propõem uma performance musical baseada
na imensa cultura vocal do Mediterrâneo, procurando novas sonoridades e diferentes abordagens
da musicalidade de cada povo, onde a voz e a música se unem em diferentes ambientes
cénicos, para criar um momento simultaneamente divertido, dramático e inesperado.
Integrado no Brinde com Sabores do Mediterrâneo, momento de acolhimento
nesta 2ª edição dos Olhares do Mediterrâneo – Cinema no Feminino.
Luísa Brandão (voice) and João Lucena (piano) propose a musical performance based
in the rich Mediterranean vocal cultural, looking for new sonorities and different cenic
atmospheres to create a moment that is at the same time funny, dramatic and unexpected.
Integrated in the welcome drink of this 2nd edition of Olhares do Mediterrâneo –
Cinema no Feminino.
SextaFriday, 5 Jun, 20h15, Foyer

MÚSICA/MUSIC

‘MÚSICA SAGRADA E PROFANA DO MEDITERRÂNEO’
CORO FEMININO DE LISBOA
O Coro Feminino de Lisboa, agrupamento único no panorama musical português, pelo seu
propósito de interpretar e divulgar música coral escrita para vozes femininas, traz aos Olhares
do Mediterrâneo 2015 uma selecção de obras do repertório sagrado e profano de alguns
países do Mediterrâneo, com destaque para Portugal.

ACTIVITIES

ACTIVIDADES

OLHARESDOMEDITERRÂNEO2ªEDIÇÃO//2015
CINEMA NO FEMININO

The Coro Feminino de Lisboa, a unique ensemble in the Portuguese musical scenery,
due to their purpose of interpreting and promoting the choral music written specially for
female voices, brings to Olhares do Mediterrâneo 2015 a selection of works of the sacred
and secular repertoire of some Mediterranean countries, with a special highlight to Portugal.
SábadoSaturday, 6 Jun, 20h, Foyer

MÚSICA/MUSIC

‘B’RBICACHO’
Partindo da época medieval e viajando até ao presente, passando sobretudo pela música
de raíz lusófona, as B’rbicacho propõem, para a despedida de Olhares do Mediterrâneo,
um baile, onde é possível saborear desde o malhão mais incôndito à mais doce das mazurkas.
Ana Sousa – viola da Gamba, flauta de bisel e voz; Joana Guiné – clarinete, flauta de bisel e voz;
Stela Silva – guitarra, cavaquinho e voz.
This edition of Olhares do Mediterrâneo bids farewell with the sound of B’rbicacho, who propose
a journey from the mediaeval times to the present, with a special place to the music of
Portuguese origine. Ana Sousa – viola da gamba, flute and voice; Joana Guiné – clarinete, flute
and voice; Stela Silva – guitar, cavaquinho and voice.
DomingoSunday, 7 Jun, 23h, Foyer

EXPOSIÇÃO/EXHIBITION

BÁRBARA VIRGÍNIA - PRIMEIRA REALIZADORA PORTUGUESA
BÁRBARA VIRGÍNIA - FIRST PORTUGUESE DIRECTOR
Organização de Ana Mafalda Reis e Matilde Carmo, Olhares do Mediterrâneo.
A exposição Bárbara Virgínia – Primeira Realizadora Portuguesa apresenta, pela primeira vez,
uma recolha de documentos e testemunhos de Bárbara Virgínia, em imagem e vídeo, enquanto
realizadora e artista. Bárbara Virgínia (1923 – 2015) foi a primeira realizadora portuguesa
e a primeira mulher a apresentar um filme em Cannes. Faleceu no passado dia 7 de Março, com 91
anos, em São Paulo. Esta exposição revela a artista multifacetada que, nos anos 40 do século
XX, participava em programas de rádio, recitais de canto e poesia, e era actriz de teatro
e cinema. E que, em 1946, aos 22 anos, realizou e estreou o seu primeiro filme, Três Dias Sem
Deus, longa-metragem seleccionada para a primeira edição do Festival de Cannes.
The exhibition Bárbara Virgínia – First Portuguese Director features, for the first time,
documents and depositions of Bárbara Virgínia, in image and video, as a director and an artist.
Bárbara Virgínia (1923 – 2015) was the first Portuguese director and the first Portuguese
woman to present a film in Cannes. She passed away on the 7th of March, with 91 years old,
in São Paulo, Brazil.
Durante o FestivalDuring the festival, Foyer

EXPOSIÇÃO/EXHIBITION

MULHERES DO MEDITERRÂNEO EM LISBOA
MEDITERRANEAN WOMEN IN LISBON
Por Margarida Robert.
O Azul no olhar. Seis mulheres do Mediterrâneo em Lisboa. O azulejo como factor de diversidade
e de união. A cor sólida como meio de recordar o país de origem. Que olhar sobre Lisboa,
para quem veio e aqui ficou?
The Blue in their look. Six Mediterranean women in Lisbon.
Durante o FestivalDuring the festival, Foyer
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MERCADO/MARKET

‘LEITURIA’
Livros, artesanato e sabores convivem num espaço informal, onde poderá escolher o que deseja
levar consigo, de entre a oferta disponível. Um mercado de requintes intelectuais e sensoriais.
Books, crafts and assorted food products share an informal space where you can choose
what to take with you. A little corner of exquisite intellectual and sensory treats.
DomingoSunday, 7 Jun, 11h-20h, Foyer

MERCADO/MARKET

MERCADO DO SALTO ALTO
SECOND-HAND HIGH TRENDS
Olhares do Mediterrâneo acolhe na sua programação a iniciativa Mercado Salto Alto, uma angariação
de fundos, através da venda de roupa em segunda mão, organizada pela associação sem fins
lucrativos Dress for Success.
A Dress for Success Lisboa existe desde 2012 e é uma associação sem fins lucrativos
“que tem como missão ajudar as mulheres a alcançarem a sua autonomia financeira”.
Fundada em 1997, nos Estados Unidos de América, a Dress for Success é hoje uma organização
internacional presente em mais de 140 cidades em 19 países. Em Lisboa, funciona junto
ao Jardim do Torel e ajuda muitas mulheres a ganhar ou a recuperar a sua auto-estima.
O programa dá formação gratuita e orientação a mulheres de todos os extractos sociais
que – devido aos acasos da vida – se encontram numa situação fragilizada.
Olhares do Mediterrâneo welcomed in the programme the initiative Mercado Salto Alto,
a fundraising event with second hand clothing and articles promoted by the NGO Dress for Success.
In Lisbon since 2012, Dress for Success helps many women to gain or recover their self esteem.
The programme offers free specialized training to women from all walks of life who for one reason or another - find them selves in a vulnerable situation.
Durante o FestivalDuring the festival, Foyer

ACTIVITIES

ACTIVIDADES
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