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ARQUITETURAS was born in 2013 and is an 

independent project promoted by DYMA - Do You 

Mean Architecture, which is dedicated to research 

and creation of events based on interpersonal 

relations, architecture and audiovisual arts. 

The festival claims that “there is no cinema 

without architecture” and features documentary, 

experimental and fiction films from around the 

world, inspired by architecture.

The festival disseminates the fusion between 

architecture and cinema, design and the visual 

arts, seeking to value and boost the national and 

international circulation of works from creators 

that act in the intersection of disciplines and artistic 

languages. The aim of ARQUITETURAS is and will 

continue to be, to discover and showcase films 

that initiate real and valid discussions from our 

contemporary world and that amplify the critical 

thinking of those who participate and  

are spectators.

This year, in its 6th edition, we are going to explore 

what we have learned from the futuristic, utopian 

or hyperrealist stories that have shaped our visual 

culture through film.

 
 
 
 
 
 
 
 

Sofia Mourato
Diretora do Arquiteturas Film Festival

APRESENTAÇÃOABOUT

O ARQUITETURAS nasceu em 2013 e é um 
projeto independente promovido pela 
DYMA – Do You Mean Architecture, que se 
dedica à investigação e criação de eventos 
alicerçados às relações interpessoais, 
na arquitetura e nas artes audiovisuais. 
O festival advoga que “não há cinema 
sem arquitetura” e apresenta filmes 
documentais, experimentais e de ficção, 
provenientes de todo o mundo, inspirados 
pela arquitetura.
A arquitetura é divulgada em fusão com 
o cinema, o design e as artes visuais, 
procurando valorizar e impulsionar a 
circulação nacional e internacional de 
trabalhos baseados na imagem em movimento, 
de criadores que atuam na interseção de 
disciplinas e linguagens artísticas. 
O objetivo do Arquiteturas é e irá 
continuar a ser,  descobrir e apresentar 
filmes que iniciem discussões reais e 
válidas do mundo contemporâneo e que 
ampliem o pensamento critico de quem 
participa e é espectador.
Este ano, na que é a sua 6ª edição, o 
Arquiteturas Film Festival irá explorar 
o que aprendemos com as histórias 
futuristas, utópicas ou híper realistas 
que têm vindo a moldar a nossa cultura 
visual através do cinema.
 
 

Sofia Mourato
Director of Arquiteturas Film Festival

INDEX
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LEARNING

FROM 
FICTION

What can we learn from fiction? 
A lot. Just as much as with reality.
  

In film, it is not always easy to acknowledge 
if we are watching a documentary or a fiction 
film. The mode of production may give us a 
clue. If there is a film-schedule from beginning 
to end, it is a fiction, if there is not, than it is 
a documentary. However, this is not always 
a fully reliable lead. The style of the film may 
be confusing, either purposefully or not. Is 
it a fiction, or is it a documentary? A fiction 
always has some documental aspect in it and a 
documentary always has someone ‘playing’ in 
front of the camera. In that sense, even cinéma 
vérite, the well-known documentary style 
developed by filmmaker and anthropologist Jean 
Rouch (1917-2004), is fiction. The fiction  
of creating a narrative that either shows truth  
or creates it.   
 
In the last decade, in the aftermath of TV-series 
Curb Your Enthusiasm (USA, 2000-) by Larry 
David and The Office (UK/USA, 2001-2013) by 
Ricky Gervais, both mainstream television and 
film have fully embraced the hybrid format 
creating mockumentaries (fictional works in a 
documentary format) and docudramas (reality-
based works in a fictional format). When seen 
for the first time, some of them make us go back 
to Orson Welles’ radio broadcast experience, 
in 1968, where the dramatized narrative of H. 
G. Wells’ novel The War of the Worlds (1898) 
about an alien invasion, actually generated a 
real reaction from those who were listening who 
took it for a real event.  
 

O que é que podemos aprender  
com ficção? Muito. Tanto quanto  
com a realidade.
 

No cinema, nem sempre é fácil ter a certeza 
se estamos a ver um documentário ou um 
filme de ficção. O modo de produção pode 
dar-nos uma pista. Se há uma programação 
de filmagens do princípio ao fim, é ficção, 
se não há, é um documentário. No entanto, 
isto nem sempre é uma pista fiável. O estilo 
do filme pode ser confuso, intencionalmente 
ou não. É uma ficção ou é um documentário? 
A ficção tem sempre um aspecto documental 
e um documentário tem sempre alguém a 
‘representar’ frente à câmara. Nesse 
sentido, mesmo o cinéma vérité, o estilo de 
documentário desenvolvido pelo realizador 
e antropólogo Jean Rouch (1917-2004), é 
ficção. A ficção de criar uma narrativa que 
ou mostra a verdade ou cria a verdade. 
 
Na última década, na sequência de séries 
televisivas como Curb Your Enthusiasm (USA, 
2000-) de Larry David ou The Office (UK/
USA, 2001-2013) de Ricky Gervais, tanto 
a televisão como o cinema adoptaram um 
formato híbrido criando mockumentaries 
(trabalhos ficcionais em formato de 
documentário) e docudramas (trabalhos 
baseados na realidade em formato ficcional). 
Quando visto pela primeira vez, alguns 
deles fazem lembrar a experiência de 
rádio de Orson Welles, em 1968, em que uma 
dramatização da obra de H.G. Wells,  
A Guerra dos Mundos (1898) sobre uma 
invasão de extraterrestres, gerou um reação 
real por parte dos que estavam a ouvir,  
tomando-o por um acontecimento real.  
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Our understanding of ‘fiction’, featuring the 
motto of Arquiteturas’ 6th edition, aimed to 
encourage bolder, more creative and playful 
submissions. To an extent, we have achieved 
this. Several films being exhibited can either be 
classified as documentary or fiction. Others, it is 
almost impossible to decide.  

Columbus (2017), our warm-up film is perhaps 
the most obvious fiction film of this edition. 
It tells us about a love story set in Columbus, 
Indiana (USA) using a irreprehensible geometric 
framing, inspired by architecture’s exactitude.
Our opening film Before My Feet Touch 
the Ground (2017) is a good example of a 
hybrid format. It is a documentary against 
gentrification and the rise of house-prices in Tel 
Aviv, told by Daphni Leef, simultaneously leader 
of the movement in Israel, main character and 
director of the film. It is a protest film about a 
phenomenon that many cities are experiencing 
all over the world and therefore, a relevant one. 
 
Architecture is always about creating fiction. But 
what happens when fiction clashes with reality? 
Not only film but also architecture has a fine 
line between fiction and “reality”. Is creativity 
at stake if architecture chooses to engage more 
with “reality” than with fiction? Up to what 
extent should architecture engage socially? 
Is that relevant? The films we have selected 
aim to contribute to generate some reflection 
about these questions. Ultimately, architecture 
by creating fiction defines our reality. It is a 
powerful skill that should be  
used wisely.  

This year, we will exhibit biographies on 
architects Tadao Ando, Francis Kéré and Alfredo 
Jaar (who will be presenting a conference); 
films on the experience of urban lived space 
(Istanbul Echos, All I Imagine, In the Bubble, 
Greater Things); on the experience of being a 

refugee then (Red Trees) and now (Exodus); on 
modern architecture (Experimental City, A Spa. 
Architecture of Zawodzie and The Body and the 
Modernist City); on the market house bubble 
in China (Dream Empire); on the collective 
experience of urban design (Do More With Less, 
Die Laube); on the influence of video games on 
urban planning (Gaming the Real World) and; 
on the problem of scale in architecture (Pop 
Aye). The short films being exhibited both stand 
on their own and perform as an appetizer or an 
intermezzo. 
 
Closing this year’s edition, we exhibit Moriyama- 
San (2017) directed by Ila Bêka and Louise 
Lemoine about Yasuo Moriyama, the “urban 
hermit” who lives inside a house built by Ryue 
Nishizawa - one of the two founders of Pritzker 
Prize-winning Japanese architecture studio 
SANAA back in 2005. The film fully embodies 
this edition’s motto by showing us Moriyama 
creating his own fiction within the space that 
Nishizawa created – an architectural fiction – 
through film. Three narratives intertwined. At 
the end of the day, it is hard to decide whether 
we are watching a fiction or a documentary, 
but contrary to what happened during most of 
the 20th century, nowadays, we do not have to 
decide. We can just enjoy and that is what we 
hope you do!
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Diana Soeiro 
Philosophy Research Fellow at Universidade  
Nova de Lisboa 

O sentido de ‘ficção’, palavra que faz parte 
do mote da 6ª edição do Arquiteturas, 
tinha por objectivo motivar propostas mais 
arrojadas, mais criativas e divertidas. 
Até certo ponto, fomos bem sucedidos. 
Vários filmes que vamos exibir podem ser 
classificados como documentário ou ficção. 
Outros, é quase impossível decidir. 
 
Columbus (2017), o filme warm-up, é talvez o 
exemplo mais óbvio de ficção nesta edição. 
Conta-nos uma história de amor passada 
em Columbus, Indiana (EUA) usando um 
enquadramento geométrico irrepreensível, 
inspirado pela exatidão da arquitetura.  
O nosso filme de estreia Before My Feet 
Touch the Ground (2017), é um bom exemplo 
de formato híbrido. É um documentário 
contra a gentrificação e aumento de preços 
das casas em Tel Aviv, contada por Daphni 
Leef na primeira pessoa, simultaneamente 
líder do movimento em Israel, personagem 
principal e realizadora do filme. É um filme 
de protesto contra um fenómeno pelo qual 
muitas cidades estão a passar um pouco por 
todo o mundo e, por isso, relevante. 
 
Arquitetura é sempre criar ficção. Mas o 
que é que acontece quando a ficção entra em 
conflito com a realidade? Não só o cinema 
mas também a arquitetura tem um linha ténue 
que separa a ficção da ‘realidade’. Será 
que a criatividade sofre se a arquitetura 
escolhe ser mais sensível a aspectos 
sociais? Isso é relevante? Os filmes que 
selecionámos têm por objectivo contribuir e 
gerar alguma reflexão sobre estas questões. 
Em última instância, a arquitetura, ao 
criar ficção define a nossa realidade.  
É uma competência poderosa que deve ser 
usada com peso e medida. 
Este ano, exibimos as biografias de Tadao 
Ando, Francis Kéré e Alfredo Jaar  

(que irá apresentar uma conferencia); 
filmes sobre a experiência do espaço urbano 
(Istambul Echos, Tudo o Que Imagino, Na 
Bolha, Greater Things); sobre a experiência 
de ser um refugiado antes (Red Trees) e 
agora (Exodus); sobre arquitetura moderna 
(Experimental City, A Spa. Architecture of 
Zawodzie and The Body and the Modernist 
City); sobre a bolha de especulação 
imobiliária na China (Dream Empire); sobre 
a experiência coletiva de design urbano 
(Do More With Less, Die Laube); sobre a 
influência dos jogos de vídeo no planeamento 
urbano (Gaming the Real World) e; sobre o 
problema de escala na arquitetura (Pop Aye). 
As curtas exibidas, valendo por si próprias, 
operam como aperitivo ou intermezzo.  
A fechar a edição deste ano, mostramos 
Moriyama-San (2017) realizado por Ila Bêka 
e Louise Lemoine sobre Yasuo Moriyama, 
o “ermita urbano” que vive numa casa 
construída por Ryue Nishizawa — um 
dos dois fundadores do atelier japonês 
SANAA vencedor de um Pritzker. O filme é 
um óptimo exemplo do mote desta edição 
mostrando Moriyama que cria a sua própria 
ficção no espaço que Nishizawa criou – uma 
ficção arquitectónica – através do filme. 
Três narrativas entretecidas. É difícil 
decidir se estamos a ver uma ficção ou um 
documentário, mas contrariamente ao que 
aconteceu durante o século XX, hoje em dia, 
não temos de decidir. Podemos simplesmente 
disfrutar e é isso que esperamos que façam!
 
 
 
 
 

Diana Soeiro
Investigadora Integrada em Filosofia, 
Universidade Nova de Lisboa



8 CHI
LEIn its 6th edition, Arquiteturas Film Festival has 

the privilege to announce that this year’s invited 

country is Chile. With the support of the Embassy 

of Chile in Lisbon, Portugal, aiming to promote 

what is taking place in the country in the realm 

of film and architecture, we will have as guests 

Alfredo Jaar (artist, architect and director), Paula 

Rodríguez Sickert (director of the film Jaar, 

Lament of the Images being screened at AFF and 

competing for best documentary) and Manuel 

Toledo (co-organizer of ArqFilmFest, since 2012, 

the first architecture film festival of Chile and Latin 

America). Also, Chilean filmmaker Kate Kliwadenko 

and Mario Novas, from Spain, directors of the film 

being exhibited this year Do More With Less also in 

competition for best documentary film. Both films 

are Portuguese premieres. 

 

Paula Rodríguez Sickert  and Manuel Toledo will  

be present during the screening of Jaar, Lament  

of the Images (8th APR/ Friday, Fórum Lisboa, 22h). 

Alfredo Jaar will lecture a congerence at MAAT 

(Museum of Art, Architecture and Technology) in 

order to talk about his work and will be available  

to answer any questions. 

 

Na sua 6ª edição, o Arquiteturas Film 
Festival, tem o privilégio de anunciar que 
o Chile é o nosso país convidado.  Com o 
apoio da Embaixada do Chile em Lisboa e com 
o objectivo de promover o intercâmbio do 
que está acontecer no campo da arquitetura 
e do cinema, vamos contar com a presença 
de Alfredo Jaar (artista, arquitecto e 
realizador), Paula Rodríguez Sickert 
(realizadora do filme Jaar, Lament of the 
Images, em competição na categoria de 
documentário), Manuel Toledo (coorganizador 
do ArqFilmFest, desde 2012, o primeiro 
festival de arquitetura do Chile e da 
América Latina). E também dos realizadores 
Kate Kliwadenko, do Chile, e Mario Novas, 
de Espanha, do filme Do More With Less, que 
faz também parte da competição na categoria 
de documentário. Ambos os filmes são 
estreias em Portugal. 

Paula Rodríguez Sickert, Alfredo Jaar e 
Manuel Toledo estarão presentes durante 
a exibição de Jaar, Lament of the Images     
(8 ABR/ Sexta, Fórum Lisboa, 22h). Alfredo 
Jaar vai apresentar uma conferência no MAAT 

País Convidado 
CHILE

Special Guest Country

Paula Rodríguez Sickert lives in Berlin since 1989 

and her work prioritizes Latin America related 

topics. Her documentaries First Steps, Pinochet’s 

Children (Arte-SWR) and Isabel Allende (Arte-NDR) 

have received several international awards. In 

2010 she started, in Berlin, her own documentary 

production company VISIONA Filmproduction.

 

Manuel Toledo develops his practice as a designer 

and cultural agent under Toledotaegui. He has 

worked for TU Delft and for the Urban-Think Tank. 

On 2015 he chaired the Encuentros 2015 conference 

in Rotterdam.

 

Do More with Less is the first feature film by 

journalist Katerina Kliwadenko (Chile, 1985) and

architect Mario Novas (Spain, 1977). They have 

directed short films such as Muncyt, Nave and 

Ciudad de la Cultura.

(Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia) 
para nos falar do seu trabalho, estando 
disponível para responder a questões. 
 
Paula Rodríguez Sickert vive em Berlim 
desde 1989 e o seu trabalho dá prioridade 
a questões relacionadas com a América 
Latina. Os seus documentários First 
Steps, Pinochet’s Children (Arte-SWR) e 
Isabel Allende (Arte-NDR) receberam vários 
prémios internacionais. Em 2010 fundou 
a sua produtora de documentários VISIONA 
Filmproduction.
 
Manuel Toledo exerce a sua prática como 
designer e agente cultural sob a marca 
Toledotaegui. Trabalhou para a TU Delft e 
para o Urban-Think Tank. Em 2015 organizou 
a conferência Encuentros 2015 em Roterdão. 
 
Do More with Less é a primeira longa-metragem 
da jornalista Katerina Kliwadenko (Chile, 
1985) e do arquiteto Mario Novas (Espanha, 
1977). Entre várias curtas, realizaram Muncyt, 
Nave e Ciudad de la Cultura.
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JÚ
RI
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Susana Oliveira lecciona na Faculdade de 
Arquitetura da Universidade de Lisboa.  
Tem o mestrado em Estética e Filosofia 
da Arte e Doutoramento em Ciências da 
Comunicação e publicou diversos artigos 
e livros sobre cultura visual. Co-
organizou a 1ª Conferência Internacional 
de Arquitetura e Ficção - Once Upon a 
Place, em formato de livro em 2013, e 
posteriormente WritingPlace na TU Delft, 
2013, e edita a mesma plataforma e 
revista. Foi Visiting Scholar na Columbia 
University NY em 2014, com investigação 
pós-doutoral em Arquitetura e Literatura. 
Também trabalha como ilustradora 
freelancer, tendo ilustrado mais de 20 
livros infanto-juvenis.

Arquiteto licenciado pela Faculdade de 
Arquitetura do Politécnico de Milão, tendo 
frequentado a Universidade Lusíada de 
Lisboa em 2002/03 ao abrigo do programa 
Erasmus. Desde 2003 tem colaborado com 
diversos ateliers em Itália e Portugal, 
como arquiteto e coordenador de projecto, 
nomeadamente o colectivo Kaputt! e Barbas 
Lopes arquitetos. Em 2010 funda 18:25 
Empreiteiros Digitais, um laboratório para 
a contrução de imagens de arquitetura, 
estáticas e em movimento, onde realiza 
investigação e desenvolvimento na área 
digital, explorando novos métodos de 
representação e Realidade Virtual.

Susana Oliveira teaches at the Faculty of 

Architecture of the University of Lisbon. She

has an MA in Aesthetics and Philosophy of Art and 

PhD in Communication Science and published 

several articles and books on visual culture. She 

co-organized the 1st International Conference on 

Architecture and Fiction - Once Upon a Place, in 

book format in 2013, and later WritingPlace at TU 

Delft, 2013, and edits its platform and journal. She

was Visiting Scholar at Columbia University NY in 

2014, with postdoctoral research in Architecture 

and Literature. She also works as a freelance 

illustrator and has illustrated more than 20 

children’s books.

Architect graduated by the Faculty of Architecture 

of the Polytechnic of Milan, having attended the 

Lusíada University of Lisbon in 2002/03 under the 

Erasmus program. Since 2003 he has collaborated 

with various studios in Italy and Portugal, as 

architect and project coordinator, namely the 

collective Kaputt! and Barbas Lopes architects. 

In 2010 he founds 18:25 Digital Contractors, a 

laboratory for the construction of static and moving 

architecture images, where he carries out research 

and development in the digital area, exploring new 

methods of representation and Virtual Reality.

Susana Oliveira Luca Martinucci

Martina Muzi é designer e investigadora 
sediada em Roma. A sua prática 
multidisciplinar desenvolve-se entre o 
privado e o público, o físico e o virtual, 
o informal e o institucional, investigando 
como as relações sociais estão inseridas 
ou afetam os cenários futuros do design e 
arquitetura contemporâneos.
Ela faz parte do estúdio de pesquisa em 
arquitetura e design Space Caviar, fundado 
por Joseph Grima e Tamar Shafrir, que 
opera entre design, tecnologia, política e 
a esfera pública.

Martina Muzi is a designer and researcher born 

in Rome. Her multidisciplinary practice develops 

between the private and the public, the physical 

and the virtual, the informal and the institutional, 

investigating how social relations are embedded 

in or affect contemporary or future design and 

architecture scenarios.

She is a part of the architectural and design 

research studio Space Caviar, founded by Joseph 

Grima and Tamar Shafrir, which operates between 

design, technology, politics and the public realm.

Martina Muzi
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Digitalab

DIGITALAB é um atelier de arquitetura, 
estúdio de design , focado no design 
generativo e fabricação digital.
É um laboratório criativo  
multidisciplinar fundado por Ana Fonseca 
e Brimet Silva, e desenvolve projectos 
em diferente  áreas e escalas:  design 
de produto, instalações de arte, design 
interiores, arquitetura e investigação 
computacional. A Digitalab adopta  novas 
tecnologias para a criação de  formas 
e espaços experimentais, explorando 
combinações estratégicas entre processos 
generativos (Design Computacional) 
e tecnologias de fabricação digital 
(Impressão 3D, CNC, corte a lazer e 
robótica). O objectivo é explorar o 
potencial das ferramentas digitais como 
armas criativas para transformar pixeis  
em átomos, e processos virtuais em 
objectos e ambientes físicos.

DIGITALAB is an architectural office, design studio 

and creative lab, focused on both generative design 

and digital fabrication.

It is a young, multidisciplinary practice led by Ana 

Fonseca and Brimet Silva, that develops projects 

in several fields: product design, art installation, 

interior design, architecture and digital research. 

Digitalab is committed to employing new 

technologies in the production of forms and spaces, 

exploring strategic

combinations between generative processes 

(Computational design) and digital fabrication 

technologies (3D printing, CNC, laser-cutting, and 

robotics). Their goal is to explore the potential of 

digital tools as creative weapons to transform pixels 

into atoms, and virtual processes into physical 

objects and environments. 

Rodrigo Areias directs and produces fiction and 

documentary films, alternating with other works in 

the video-art domain as well as video clips. He won 

a Golden Lion for best documentary at the Venice 

Film Festival and a Golden Leopard at the Locarno 

Film Festival. His productions have premiered 

at the biggest film festivals in the world such 

as Cannes, Berlin, Venice, Rotterdam, Clermont 

Ferrand and Annecy and he continues to show his 

work around the globe.

Rodrigo Areias

Rodrigo Areias realiza e produz trabalhos 
criativos na área de cinema de autor em 
ficção e documentário, alternando com 
outros trabalhos em domínios de video-
arte e vídeo clips. Venceu um Leão de Ouro 
para melhor documentário no Festival de 
Veneza e um Leopardo de Ouro no Festival 
de Locarno. As suas produções têm estreado 
nos maiores festivais de cinema do mundo 
como Cannes, Berlim, Veneza, Roterdão, 
Clermont Ferrand, Annecy e um pouco por 
todo o mundo. 
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Columbus

Portuguese Pre-Premiere in partnership  

with Alambique Films and Atelier 18:25.

Presentation by architect and curator  

Susana Ventura.

WARM UP

SESSION

Kogonada, EUA / USA, 2017 [100’] 

When a renowned architecture scholar falls 

suddenly ill during a speaking tour, his son Jin 

(John Cho) finds himself stranded in Columbus, 

Indiana - a small Midwestern city celebrated for its 

many significant modernist buildings. Jin strikes 

up a friendship with Casey (Haley Lu Richardson), 

a young architecture enthusiast who works at the 

local library. As their intimacy develops, Jin and 

Casey explore both the town and their conflicted 

emotions: Jin’s estranged relationship with his 

father, and Casey’s reluctance to leave Columbus 

and her mother. 

Quando um arquiteto e académico de renome 
adoece, de forma inesperada, durante um a 
tournée de conferências, o seu filho Jin 
(John Cho) encontra-se preso em Columbus, 
Indiana - uma pequena cidade do Nordeste 
dos Estado Unidos conhecida pelos seus 
inúmeros edifícios modernistas. A dada 
altura, Jin faz amizade com Casey (Haley  
Lu Richardson) uma jovem arquiteta  
entusiástica que trabalha na biblioteca 
local. À medida que se tornam mais íntimos, 
Jin e Casey exploram a cidade e as suas 
emoções em tumulto: a relação distante de 
Jin com o pai e a relutância de Casey em 
deixar Columbus e a sua mãe. 

Ante-estreia Portuguesa em parceria  
com a Alambique Filmes e o Atelier 18:25.  
Apresentação da arquiteta e curadora  
Susana Ventura.

1 Jun Sexta-feira / Friday / 21h 
Avenida 5 de Outubro nº16 - 5ºEsq 
(terraço / rooftop terrace)
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Em Tel Aviv, uma jovem israelita reflete 
sobre os tempos em que deixou de ser 
uma demonstrante inocente e passou a 
ser a figura nacional de um movimento 
de protesto. Uma documentário forte e 
dinâmico, contado na primeira pessoa, 
contra a gentrificação das cidades. 

In Tel Aviv, a young Israeli named Daphni 

looks back on the time she went from a naive 

demonstrator to the figurehead of a national  

protest movement. A strong and dynamic 

documentary, delivered as a personal account, 

against the gentrification of cities.

Before My Feet  
Touch the Ground
6 Jun Quarta-feira / Wednesday
Fórum Lisboa / 20h

Daphni Leef, 2017, Israel, [78’]

Com o apoio da Embaixada de Israel em Lisboa / 

With the support of the Israel Embassy in Lisbon

Competição Oficial / Documentário
Official Competition / Documentary



18 19

Fim da adolescência, fim da escola, o 
último Verão para um grupo de amigos 
de Alcoitão, “BDA”, antes de começarem 
a trabalhar. Sem adultos por perto, há 
a ilusão que podem ser o que quiserem. 
André improvisa a sua vida como uma 
música de rap, à procura do caminho 
que lhe permite ter mais liberdade, 
escapando do que lhe é familiar e do  
que está próximo, nunca conseguindo 
escapar de si mesmo.

End of adolescence, end of school, the last summer 

before joining the working world for a group of 

friends from the neighborhood of Alcoitão, “BDA”. 

With no adults around there is an illusion one can 

do what one wants. André improvises his life like 

in a rap music, searching for a path that will allow 

him more freedom, escaping from what’s familiar 

and close to him, but he’ll never manage to escape 

from himself.

7 Jun Quinta-feira / Thursday
Fórum Lisboa / 20h

Leonor Noivo, Portugal, 2017 [33’] Vitor Bruno Pereira, Portugal, 
2017 [6’]

Competição Oficial / Ficção
Official Competition / Fiction

Desde a metade do século 20, a população 
de São Vicente decresceu significativamente 
devido à emigração. Os últimos censos 
mostram que apenas 11% da população tem 
entre 15 e 24 anos. As imagens que vemos 
mostram o presente, enquanto som é feito 
de uma memória de um passado partilhado, 
idealizado, ficcionado e construído.

Since the mid-20th century, the parish of São 

Vicente’s population has decreased significantly 

due to emigration. The last censuses show that only 

11% of the population is between 15 and 24 years 

old. The images we see show the present while the 

sound is made from the idealized, fictionalized, 

constructed, memory of a shared past.

Competição Oficial / Novos Talentos  
Official Competition / New Talents

São Vicente, 
Madeira

Tudo o que
Imagino
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Realizado com equipamento low-fi, não 
profissional, o filma toma como estudo de 
caso Porto Alegre (Brasil). Através de uma 
série de entrevistas e acompanhando  
o quotidiano de residentes em condomínios 
fechados, ou edifícios e casas altamente 
sob vigilância, o filme mostra as 
contradições e ambiguidades de viver por 
detrás de portões dourados. O que é que 
nos faz sentir seguros? 

O filme leva a audiência à Faculdade 
de Arquitetura do Porto, concebida por 
Álvaro Siza Vieira, e é baseado numa 
experiência recorrente, vivida pelos 
alunos: ficar fechado dentro do edifício, 
depois de longas diretas de trabalho, 
pela noite fora. 

Directed with low-fi and amateur media, the 

film takes Porto Alegre (Brazil) as a case study. 

Exhibiting a series of interviews and following 

the participants in their everyday lives in gated 

communities, or highly secured buildings and 

houses, the film pictures the contradictions and 

ambiguities of living behind golden gates. What 

makes us feel safe?

The movie takes the audience into the Faculty of 

Architecture, in Porto, designed by Álvaro Siza 

Vieira and is based on a recurring experience lived 

by students: being locked inside of the building after 

long working sessions during nigh time. 

41.16°/-8.74°Na Bolha
7 Jun Quinta-feira / Thursday
Fórum Lisboa / 22h

Fabio, Olivia, Marta, Marta, Roberto 
Vanin, Casagrande, Marchi, Finotello, 
Genna, Bélgica, Brasil, Itália /  
Belgium, Brazil, Italy, 2017 [48’]

Competição Oficial / Documentário
Official Competition / Documentary

Competição Oficial / Novos Talentos  
Official Competition / New Talents

7 Jun Quinta-feira / Thursday
Fórum Lisboa / 20h

Noémie Schönfelder, Portugal  
2018 [5’]
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“The Experimental City” é um documentário 
sobre o projeto Minnesota Experimental 
City, uma tentativa futurista de resolver 
problemas urbanos, concebendo uma cidade do 
zero, no meio dos bosques, na zona norte do 
Minnesota. No centro desta história está o 
aclamado cientista, inventor e ilustrador 
de banda desenhada, Athelstan Spilhaus,  
que sonha com um novo tipo de cidade –  
uma verdadeira cidade experimental que 
continuamente muda de forma para encontrar 
soluções urbanas práticas. 

Graças a um encontro inesperado, um 
arquiteto desencantado reencontra o seu 
elefante, perdido há muito, nas ruas de 
Bangkok. Entusiasmado, leva o seu elefante 
numa viagem pela Tailândia, à procura de 
encontrar a quinta onde cresceram juntos. 

“The Experimental City” is a documentary about  

the Minnesota Experimental City project, a futuristic 

attempt to solve urban problems by creating a 

full-size city from scratch in the isolated woods 

of northern Minnesota. At the heart of the story is 

renowned scientist, inventor and comic-strip author 

Athelstan Spilhaus, who dreams of a new kind of 

planned city – a truly experimental city  

that continuously changes to find workable  

urban solutions.

On a chance encounter, a disenchanted architect 

bumps into his long-lost elephant on the streets 

of Bangkok. Excited, he takes his elephant on a 

journey across Thailand, in search of the farm 

where they grew up together.

Chad Freidrichs, EUA / USA,  
2017 [95’]

Pop Aye 

Kirsten Tan, Tailândia, Singapura / 
Thailand, Singapore, 2017 [104’]

Programação Oficial / Documentário 
Official Program / Documentary

Experimental City

7 Jun Quinta-feira / Thursday
Cinema City Alvalade / 19.30h

7 Jun Quinta-feira / Thursday
Fórum Lisboa / 22h

Competição Oficial / Ficção
Official Competition / Fiction
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Fim da adolescência, fim da escola, o 
último Verão para um grupo de amigos 
de Alcoitão, “BDA”, antes de começarem 
a trabalhar. Sem adultos por perto, há 
a ilusão que podem ser o que quiserem. 
André improvisa a sua vida como uma 
música de rap, à procura do caminho 
que lhe permite ter mais liberdade, 
escapando do que lhe é familiar e do  
que está próximo, nunca conseguindo 
escapar de si mesmo.

Em 2030, prevê-se que dois biliões 
de pessoas vivam em bairros de lata. 
Sendo a sua primeira longa-metragem, 
os realizadores mostram a arquitetura 
contemporânea do Equador como exemplo de 
uma arquitetura alternativa que considera 
aspetos sociais, que procura inovação 
usando recursos locais e que, em última 
instância, quer mudar a forma como a 
prática da arquitetura interage com  
a sociedade.

This film tells the story of the reconstruction of 

the Figueira Primary School (Pedrógão Grande, 

Leiria), and how it was turned into a Support Centre 

for Wildfire Victims (AVIPG). This regeneration is 

an example of how the rebuilding of a place can 

become a starting point.

By 2030, two billion people are expected to be 

living in slums. As their first feature film, the 

directors portray contemporary architecture in 

Ecuador as an example of alternative architectural 

practices that address social issues, seek innovation 

in local resources, and ultimately aim to change the 

way in which the architectural profession interacts 

with society.

8 Jun Sexta-feira / Friday
Fórum Lisboa / 20h

Tiago Moura, Portugal, 2017 [9’]

Como Semear 
uma Colmeia?

Kate Kliwadenko, Mario Novas,  
Equador, Espanha / Ecuador, Spain, 
2017 [87’] 

Do More  
With Less

Competição Oficial / Documentário
Official Competition / Documentary

Competição Oficial / Documentário
Official Competition / Documentary
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Jaar, Lament of the Images observa o 
processo criativo e pessoal de Alfredo 
Jaar, o artista chileno contemporâneo de 
maior renome internacional. Para Jaar, 
a arte é o último espaço que resta na 
sociedade a partir do qual é possível falar 
de maneira honesta e profunda sobre os 
conflitos sociais num mundo dominado pelo 
consumo e pelo espetáculo. O filme recorre 
à sua obra exposta na Finlândia, Veneza, 
Buenos Aires, Santiago e Nova Iorque. 

Coastland é uma narrativa ficcionada 
assente numa pesquisa sobre arquitetura. 
O filme é feito exclusivamente a partir da 
coleção de postais originais do autor, de 
estâncias romenas à beira-mar, circulados 
entre 1960 e 1980. 

Jaar, Lament of the Images observes the creative 

and personal process of Alfredo Jaar, the most 

renowned international Chilean contemporary 

artist. According to Jaar, art is the last space left in 

society, through which one can speak honest and 

profoundly about social conflicts, in a world ruled 

by consumption and spectacle. The film uses the 

artist’s work exhibited in Finland, Venice, Buenos 

Aires, Santiago and New York. 

Coastland presents a fictional narrative rooted into 
architectural research. The film is created entirely out 
of the author’s collection of authentic postcards of the 
Romanian seaside resorts, circulated between early 
1960s throughout the late 1980s. 

8 Jun Sexta-feira / Friday
Fórum Lisboa / 22h

8 Jun Sexta-feira / Friday
Cinema City Alvalade / 19.30h

Paula Rodríguez Sickert, Chile,  
2017 [78’]

Miruna Dunu, Holanda, Roménia /
Netherlands, Romania, 2017 [12’]

Coastland

Programação Oficial / Ficção
Official Program / Fiction

Um arquiteto iraniano à deriva, um casal 
japonês desapaixonado, e um lutador de 
artes marciais Lituano, procuram uma 
ligação. Estão unidos por uma solidão 
partilhada, durante um Verão, no Japão. 
Greater Things revela os estranhos sítios 
que habitamos e como podem unir  
ou dividir-nos. 

An adrift Iranian architect, a disengaged Japanese 

couple, and a Lithuanian mixed martial arts fighter 

search for connection. They are united by shared 

loneliness during a summer in Japan. Greater Things 

reveals the strange places we inhabit, and how they 

can both unite and divide us.

Vahid Hakimzadeh, Reino Unido,  
Japão, Suiça / UK, Japan, Switzerland, 
2016 [66’]

Jaar, Lament 
of the Images

Greater  
Things

Competição Oficial / Documentário
Official Competition / Documentary

Competição Oficial / Experimental
Official Competition / Experimental
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O entendimento do tempo-espaço doméstico, 
cíclico, no cinema de Ozu Yasjirō, toma 
forma em Hara Setsuko, “The Eternal 
Virgin”, mulher-atriz-personagem-mito 
sempre enquadrada sozinha, cúmplice de  
um ataque contra a compreensão clássica  
de um raccord.

The understanding of domestic, cyclic time-space 

in Ozu Yasjirō’s cinema takes material form in 

Hara Setsuko, “The Eternal Virgin”, woman-

actress-character-myth constantly alone in the 

shot, accomplice in an attack against the classical 

understanding of raccord. 

9 Jun Sábado / Saturday
Fórum Lisboa / 16h

Jorge Suárez-Quiñones Rivas,  
Espanha / Spain, 2017 [15’]

The Eternal 
Virgin

Topography of the Unseen é uma experiência 
visual criada a partir de um modelo  
de alta-fidelidade Point-Cloud da 
historicamente relevante Parramatta Female 
Factory Precinct (uma antiga prisão para 
mulheres que também acolhia crianças 
órfãs) na zona oeste de Sidney. 

Topography of the Unseen is an experimental 

visualisation created from a high fidelity Point-

Cloud model of the historical significant Parramatta 

Female Factory Precinct (a former women’s prison 

that also worked as a child welfare institution) in 

Western Sydney.

Volker Kuchelmeister,  
Austrália / Australia, 2017 [6’]

Topography  
of the  
Unseen

Em contraste com o seu estilo austero  
e minimalista na arquitetura, Shigenori, 
mostra-nos a personalidade de Tadao 
Ando no seu dia-à-dia: forte, enérgica, 
expansiva, extrovertida, dinâmica e viva. 
Por detrás da rigidez e composição da  
sua arquitetura, encontramos a sua  
paixão e devoção. 

In stark contrast with his austere and minimalist 

architectural style, Shigenori, shows us Tadao 

Ando’s personality in his daily life: strong, energetic, 

expansive, extroverted, dynamic and alive. Behind 

his architecture’s rigidity and composition, we find 

his passion and devotion. 

Mizuno Shigenori, Japão / Japan,  
2015 [53’]

Samurai Architect 
Tadao Ando

Programação Oficial / Documentário
Official Program / Documentary

Competição Oficial / Experimental
Official Competition / Experimental

Competição Oficial / Experimental
Official Competition / Experimental
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Documentário de observação acerca de 
pessoas com estatuto de refugiado ou 
que submetem pedidos de asilo, em várias 
partes do mundo, entre elas, Alemanha, 
Brasil, Oeste do Sahara, Myanmar, Cuba, 
Sul do Sudão. 

Os vendedores ambulantes de Istambul 
adaptam-se às rápidas mudanças na cidade 
quando os seus bairros são destruídos e os 
seus residentes despejados, num espaço de 
5 anos. À medida que os antigos edifícios 
e tradições desaparecem, uma consciência 
forte desenvolve-se nas gerações mais 
novas e uma nova voz emerge através de  
um grupo de hip-hop.

Observational documentary about people as 

refugees and asylum seekers in many geographical 

locations such as Germany, Brazil, Western Sahara, 

Myanmar, Cuba, South Sudan.

Istanbul’s street vendors adapt to fast paced urban 

changes when their neighborhoods are destroyed 

and residents are evicted over the course of 5 years. 

As old buildings and traditions disappear, a strong 

awareness develops in the younger generations and 

a new voice emerges through a socially engaged 

hip-hop group.

9 Jun Sábado / Saturday
Fórum Lisboa / 18h

9 Jun Sábado / Saturday
Fórum Lisboa / 20h

Hank Levine, Alemanha, Brasil / 
Germany, Brazil, 2017 [90’]

Giulia Frati, Canadá, França /  
Canada, France, 2018 [103’]

Exodus Istanbul 
Echoes

Programação Oficial / Documentário
Official Program / Documentary

Competição Oficial / Documentário
Official Competition / Documentary
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Podem os jogos vídeo contribuir para 
ajudar residentes, em particular os 
mais novos, a tomar parte no planeamento 
criando soluções para as cidades ondem 
vivem? “Jogo cívico” contribui para que 
a arquitetura da cidade e o planeamento 
urbano seja democratizado. O filme 
tem como protagonistas Lydia Winters 
(Mojang), os criadores do Minecraft, 
Paradox Interactive e o jogo Cities: 
Skylines e José Sanches e o sei jogo indie 
Block’hood. Como é que as cidades vão 
parecer daqui a 20-100 anos? 

O filme é uma viagem ao planeta Muscovy, que 
é um espaço virado ao contrário da cidade de 
Moscovo, acompanhado das Variações Hínicas 
do hino soviético do compositor Alexander 
Manotskov, escrito originalmente em 1943. 
Manotskov usou uma das primeiras gravações 
como fonte para criar três variações 
electrónicas, cada uma correspondendo a um 
estilo arquitetónico. 

Forensic revela a arquitetura imponente e 
as atividades diárias do Instituto Forense 
Holandês em Ypenburg.

Como compreender a crise de refugiados de 
hoje? A realizadora mergulha na história 
da sua própria família, uma das doze 
famílias judias que sobreviveu à ocupação 
nazi em Praga durante a Segunda Grande 
Guerra. A história é contada através da 
voz do pai, Alfred Willer, que testemunhou 
pesadelos burocráticos, transportes e 
suicídios mas que sobreviveu construindo 
uma vida como arquiteto no Brasil, pós-
guerra, passando a sua paixão pelo desenho 
à sua filha Marina. 

Can video games be harnessed to help residents, 

especially young people, take part in planning, 

and fixing their own cities? “Civic gamification” 

contributes so that city architecture and urban 

planning is democratized. The film features Lydia 

Winters at the game developer Mojang, the creators 

of Minecraft, Paradox Interactive and the game 

Cities: Skylines and José Sanches and his indie 

game Block’hood. How will our cities look in  

20-100 years time?

The film is a trip to the planet Muscovy, which 

is an upside down space twin of the city of 

Moscow, accompanied by the Hymnic Variations 

on the Soviet anthem by the composer Alexander 

Manotskov, originally written in 1943. Manotskov 

used an early recording of the anthem as source 

material to create three electronic variations each 

corresponding to an architectural style.

Forensic reveals both the striking architecture and 

the daily activities of the Netherlands Forensic 

Institute in Ypenburg, the Netherlands.

How to understand today’s refugee crisis? The 

director delves into the story of her own family, one 

of only twelve Jewish families to survive the Nazi 

occupation of Prague during World War Two. The 

story is told through the voice of her father Alfred 

Willer, who witnessed bureaucratic nightmares, 

transportations and suicides but survived to build a 

post-war life as an architect in Brazil, passing on his 

passion for drawing to his daughter, Marina.

9 Jun Sábado / Saturday
Fórum Lisboa / 22h

9 Jun Sábado / Saturday
Cinema City Alvalade / 19.30h

Anders Eklund, Suécia,  
Sweden, 2016 [73’]

Dimitri Venkov, Rússia / Russia,  
2018 [15’]

Martina Margini, Holanda / 
Netherlands, 2018 [5’]

Marina Willer, Reino Unido /  
United Kingdom, 2017 [123’]

Gaming the 
Real World

Forensic

Red Trees

Programação Oficial / Documentário 
Official Program / Documentary

The Hymns  
of Muscovy

Competição Oficial / Ficção
Official Competition / Fiction

Competição Oficial / Experimental
Official Competition / Experimental

Competição Oficial / Documentário
Official Competition / Documentary
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O distrito spa de Zawodzie (Ustroń, 
Poland), do pós Segunda Grande Guerra, do 
meio do século (1959-1970), foi concebido 
pelo aclamado duo de arquitetos Henryk 
Buszko e Aleksander Franta. O filme discute 
quem deve ter poder sobre a paisagem 
e como ser responsável pela herança 
cultural, tomando-a como um bem comum. 

Nascido no Burkina Faso, o arquiteto 
Francis Kéré foi educado na Alemanha. 
O seu trabalho faz um uso inventivo 
de técnicas ocidentais e materiais 
africanos. O resultado é uma arquitetura 
poética que apela às emoções e faz uso 
de materiais sustentáveis. O filme mostra 
alguns dos seus trabalho mais recentes 
no Burkina Faso. No Verão de 2017, Kéré 
desenhou o pavilhão para a Serpentine 
Gallery em Londres. 

The post WWII, mid-century (1959-1970) spa 

district of Zawodzie (Ustroń, Poland) was designed 

by a duo of renowned Silesian architects – Henryk 

Buszko and Aleksander Franta. This film discusses 

the issues of who should have the power over 

the landscape and how to be responsible for the 

heritage as a common good.

Born in Burkina Faso, architect Francis Kéré 

was educated in Germany. In his work he makes 

inventive use of western techniques and African 

materials. The result is a poetic architecture 

that appeals to the emotions and makes use of 

sustainable materials. The film illuminates some of 

his latest works in Burkina Faso. In the summer of 

2017, Kéré designed a pavilion for the Serpentine 

Gallery in London.

10 Jun Domingo / Sunday
Fórum Lisboa / 16h

Ewa Trzcionka, Polónia / Poland,  
2017 [30’]

Daniel Schwartz, Alemanha, Suiça / 
Germany, Switzerland, 2016 [19’]

A Spa.  
Architecture  
of Zawodzie 

Francis Kéré: 
An Architect 
Between

Programação Oficial / Documentário 
Official Program / Documentary

Yassen Genadiev, Bulgária / 
Bulgaria, 2017 [20’]

Rules

Mikhail is a meticulous supervisor of a residential 

building nearby the Black Sea. His monotonous 

everyday life is about to be shaken by the new 

neighbour across the floor, the young and 

extroverted Evelina. 

Mikhail é um porteiro meticuloso de um 
edifício residencial no Mar Negro. O seu 
quotidiano monótono está prestes a ser 
sacudido pela sua vizinha da frente, uma 
jovem extrovertida de nome Evelina. 

Competição Oficial / Novos Talentos  
Official Competition / New Talents

Competição Oficial / Ficção 
Official Competition / Fiction



36 37

Die Laube é uma estrutura de madeira auto-
construída no verão de 2016 dentro do 
jardim urbano Prinzessingarten, localizado 
no distrito de Kreuzberg, em Berlim.  
O filme retrata o processo de construção  
e os dias de abertura.

A empresa de Yana usa atores para tornar 
as remotas cidades fantasma chinesas 
em “cidades internacionais do momento” 
temporariamente, enganando visitantes, 
levando-os a comprar propriedade a preços 
inflacionados. Mas quando o verdadeiro 
mercado imobiliário começa a entrar em 
colapso, ela fica arruinada financeiramente.  
Um boom que acaba com a narrativa, passado 
durante o boom de construção na China. 

Die Laube is a self-built wooden structure in 

the summer of 2016 within the urban garden 

Prinzessingarten, located in the district of 

Kreuzberg, Berlin. The film portrays the 

construction process and the opening days.

Yana’s company uses actors to turn remote Chinese 

ghost towns into temporary “international booming 

cities” tricking visitors into buying overpriced 

property. But when the real estate market starts to 

collapse, she faces financial ruin. A boom to bust 

tale set in China’s building boom.

Diego Aracil, Laura Ordoñez,  
Alemanha / Germany, 2017 [27’]

David Borenstein, Dinamarca /  
Denmark, 2016 [74’]

Die Laube. 
Stadt (selbst) 
bauen

Dream Empire

Programação Oficial / Documentário
Official Program / Documentary

10 Jun Domingo / Sunday
Fórum Lisboa / 18h

Competição Oficial / Novos Talentos  
Official Competition / New Talents
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Um arquiteto ambicioso e a sua cliente 
apaixonada entram em conflito durante o 
processo criativo de desenhar a casa de 
família perfeita. O filme, inspirado pelo 
conto de Ramsey Nasr é uma ode meticulosa 
a uma espaço imagainário construído de 
interesses contraditórios, desejos não 
correspondidos e sonhos esvanecidos. 

An ambitious architect and his passionate client 

collide during the creative process in order to 

design a perfect family home. The film, inspired by 

a short story by Ramsey Nasr, is a meticulous ode to 

an imaginary space built on contradictory interests, 

unrequited desires and exploded dreams.

Petra Noordkamp, Holanda / 
Netherlands, 2018 [15’]

A capital do Brasil é conhecida pela sua 
arquitetura modernista e pelo seu desenho 
urbano, sendo também o seu centro de 
decisão política. A cidade vivida pelos seus 
habitantes, contudo, vai apara além disso, 
tendo aspectos negativos e posaitivos. 
O filmes explora se – e como – o espaço 
influencia os habitantes da cidade, a sua 
vida urbana e as suas relações sociais. 

Em 1960, no chamado Ano de África, 
muitos países africanos libertaram-se 
dos poderes coloniais europeus, tornando-
se independentes. Entre eles a Costa 
do Marfim. A independência leva a um 
verdadeiro boom na arquitetura. 

The capital of Brazil is known for its modernist 

architecture and its urban drawing, as well as being a 

political center. The city experienced by its inhabitants, 

however, goes beyond this, and have its own positive 

and negative peculiarities. The film explores if - and 

how - the space influences the inhabitants of the city, 

its urban life and their social relationships.

In 1960, the so-called Year of Africa, many African 

countries liberate themselves from European 

colonial powers and become independent, 

including the Ivory Coast. And independence leads 

to a real boom in architecture.

Pedro Rodolpho Ramos Camargo,  
Brasil / Brazil, 2018 [39’]

Laurence Bonvin, Suiça / Switzerland, 
2017 [20’]

O Corpo  
e a Cidade 
Modernista

Before  
the Flight

10 Jun Domingo / Sunday
Fórum Lisboa / 20h

When You 
Return I’ll  
be Living by 
the Waterside

Competição Oficial / Ficção
Official Competition / Fiction

Competição Oficial / Novos Talentos  
Official Competition / New Talents

Competição Oficial / Documentário
Official Competition / Documentary
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Time, space and movement are instruments that 

architecture and cinema share and manipulate. In 

cinema, each fragment acquires meaning through 

the context it belongs in the sequentiality of the 

film. In architecture, the experience in each space 

contributes to the articulation of a whole, shaping 

its final meaning. 

As part of a partnership with FA-UL’s AEFA, we 

launched an exercise that explores the intersections 

between architecture and cinema. From a 

selection of twenty films, FA-UL students produced 

compositions alluding to the chosen masterpieces. 

Drawings and collages will be the theme of the 

exhibition BUILDING CINEMA, patent during the 

festival at Forum Lisboa’s bar. 

 

 

 

 

Vera Beltrão

Exhibition curator 

Tempo, espaço e movimento são instrumentos 
que a arquitetura e o cinema partilham 
e manipulam. No cinema, cada fragmento 
adquire significado através do contexto que 
lhe é atribuído na sequencialidade do filme. 
Na arquitetura, a vivência em cada espaço 
contribui para a articulação de um todo, 
moldando o seu significado final. 

No âmbito de uma parceria com a AEFA da  
FA-UL, lançámos um exercício que explora  
as intersecções entre arquitetura e cinema. 
A partir de uma selecção de vinte filmes, 
os alunos da FA-UL produziram composições 
alusivas às obras escolhidas. Desenhos 
e colagens vão ser tema da exposição 
CONSTRUIR O CINEMA, patente durante o 
festival no bar do Fórum Lisboa. 
 
 
Vera Beltrão
Curadora da Exposição

Exposição / Exhibition 

Construir  
o Cinema

Moriyama-San is warm and light-hearted 

documentary about Yasuo Moriyama, the “urban 

hermit” who lives inside a house built by Ryue 

Nishizawa - one of the two founders of Pritzker 

Prize-winning Japanese architecture studio 

SANAA back in 2005. The house dynamics, built 

to measure to serve Moriyama’s needs, is fully 

presented to the viewer in all its brilliance. 

Moriyama-San é um documentário afetuoso 
e leve sobre Yasuo Moriyama, o “ermita 
urbano”, que vive numa casa construída 
em 2005 por Ryue Nishizawa – um dos dois 
fundadores do estúdio SANAA, vencedor 
do Prémio Pritzker. A dinâmica da casa, 
feita à medida para servir as necessidades 
de Moriyama, é mostrada em pleno ao 
espectador de forma brilhante. 

Ila Bêka and Louise Lemoine,  
França / France, 2017 [63’]

Moriyama-San 

Fade  
to Black

Gregor Holzinger and Adam Orlinski, 
Áustria / Austria, 2017 [8’]

Exposição de uma sombra – uma instalação 
cinematográfica e cinética na Galerie 
Göttlicher, Krems (2014).

Exhibition of a shadow - a c-/kinematic  

installation at Galerie Göttlicher, Krems (2014).

10 Jun Domingo / Sunday
Cinema City alvalade / 19.30h

6-10 Jun  
Quarta - Sexta / Wednesday - Friday  
20h-23h 
Sábado, Domingo / Saturday, Sunday  
16h-23h

Competição Oficial / Experimental
Official Competition / Experimental

Competição Oficial / Documentário
Official Competition / Documentary
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Alfredo  
Jaar
Conferência / Conference  
8 Jun Sexta-feira / Friday / 17h
MAAT - Sala do Geradores, Central Tejo

Alfredo Jaar is a Chilean artist, architect, and 

filmmaker who lives and works in New York City 

since 1982.  Jaar’s work has been shown extensively 

around the world. He has participated in the 

Biennales of Venice (1986, 2007, 2009, 2013), São 

Paulo (1987, 1989, 2010) as well as Documenta in 

Kassel (1987, 2002). 

Important individual exhibitions include The 

New Museum of Contemporary Art, New York; 

Whitechapel, London; The Museum of Contemporary 

Art, Chicago; The Museum of Contemporary Art, 

Rome; and Moderna Museet, Stockholm. A major 

retrospective of his work took place in Summer 

2012 at three institutions in Berlin: Berlinische 

Galerie, Neue Gesellschaft für bildende Kunst e.V. 

and Alte Nationalgalerie. In 2014 the Museum of 

Contemporary Art Kiasma in Helsinki hosted the most 

extensive retrospective of his career. 

 

Jaar has realized more than seventy public 

interventions around the world. More than sixty 

monographic publications have been published 

about his work.  

His work can be found in the collections of the The 

Museum of Modern Art and Guggenheim Museum, 

New York, the MCA in Chicago, MOCA and LACMA 

in Los Angeles, the Tate in London, the Centre 

Georges Pompidou in Paris, the Centro Reina Sofia 

in Madrid, the Moderna Museet in Stockholm, the 

Louisiana Museum of Modern Art in Humlaebeck 

and dozens of other institutions and private 

collections worldwide. 

acolheu a retrospetiva mais ampla da sua 
carreira. Jaar realizou mais de setenta 
intervenções em espaço público por todo  
o mundo. Mais de sessenta monografias foram 
publicadas acerca do seu trabalho. 

O seu trabalho pode ser encontrado nas 
coleções do The Museum of Modern Art e 
Guggenheim Museum, Nova Iorque, no MCA 
em Chicago, MOCA e LACMA em Los Angeles, 
na Tate em London, no Centre Georges 
Pompidou em Paris, no Centro Reina 
Sofia em Madrid, no Moderna Museet em 
Stockholm, no Louisiana Museum of Modern 
Art em Humlaebeck e em dezenas de outras 
instituições e coleções privadas um pouco 
por todo o mundo. 

Alfredo Jaar artista, arquiteto e 
realizador, originário do Chile, vive e 
trabalha em Nova Iorque desde 1982. O 
seu trabalho tem sido mostrado em todo 
o mundo. Participou na Bienal de Veneza 
(1986, 2007, 2009, 2013), na Bienal de 
São Paulo (1987, 1989, 2010)  e também na 
Documenta em Kassel (1987, 2002). 

Realizou exposições individuais de relevo 
no The New Museum of Contemporary Art, 
Nova Iorque; Whitechapel, Londres; The 
Museum of Contemporary Art, Chicago; 
The Museum of Contemporary Art, Roma; 
e Moderna Museet, Estocolmo. A maior 
retrospetiva do seu trabalho teve lugar 
no Verão de 2012 em três instituições 
em Berlim: Berlinische Galerie, Neue 
Gesellschaft für bildende Kunst e.V. e 
Alte Nationalgalerie. Em 2014 o Museum 
of Contemporary Art Kiasma em Helsínquia 
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PREÇO DOS BILHETES / TICKET PRICES

FÓRUM LISBOA
Abertura das bilheteiras 1h antes da 
primeira sessão do dia / Ticket office 
opens 1h before the fisrt sesssion  
of the day.  
Público geral / General public: 4€ 
 
Desconto jovem, estudantes, 
desempregados, séniores, grupos com 
mais de 10 pessoas e parcerias /  
Young discount, students, unemployed, 
seniors, groups of more than 10 people 
and partnerships: 3,50€ 

Fórum Free Pass: 25€

Av. de Roma, 14 P, 1000-265 Lisboa
Metro & Comboio: Roma e Areeiro  
(Linha Verde / Green Line)  
Autocarros: 767, 735

Conferência de Alfredo Jaar 
Conference by Alfredo Jaar 
Entrada Livre / Free Entrance

MAAT - Sala Dos Geradores,  
Central Tejo, Fundação EDP
Av. Brasília, Central Tejo, Belém  
1300-598. Lisboa
Autocarro / Bus: 728, 714, 727, 729, 751 
Elétrico / Tram: 15 
Comboio / Train: Linha de Cascais, 
Estação de Belém 
Barco / Ferry: Estação Fluvial de Belém

CINEMA CITY ALVALADE
Bilheteiras / Ticket office: 12h-24h 
www.cinemacity.pt
Geral (General public): 5€

Desconto jovem, estudantes, 
desempregados, séniores, grupos com  
mais de 10 pessoas e parcerias /  
Young discount, students, unemployed, 
seniors, groups of more than 10 people 
and partnerships): 4,50€

Av. de Roma, 100, 1700-352 Lisboa
Metro: Alvalade (Linha Verde /  
Green Line)
Autocarro / Bus: 767, 735
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