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TEXTO PRESIDENTE //
TEXT PRESIDENT

Mostraremos obras 
contemporâneas cujos 
realizadores quebraram 
as regras e apresentaram 
trabalhos quase ou mesmo 
sem diálogo, o que 
possibilita tocar a banda 
sonora original ao vivo. 

Em contrapartida, 
renovamos o destaque às 
obras de Mulheres Pioneiras 
no Cinema, prestando-lhes 
a devida homenagem. Já as 
sessões direcionadas para 
a comunidade educativa 
integram filmes do Plano 
Nacional para o Cinema, 
com a novidade de as 
legendas serem narradas ao 
vivo pelo TAS.

Por tudo isto, vale a pena 
assistir às sessões que 
fazem parte do Film Fest, 
apresentadas em salas 
com todas as condições 

Cinema com música ao vivo | Cinema with live music

Maria das Dores Meira, Presidente ca Câmara Municipal de Setúbal

de segurança exigidas 
neste quadro sanitário. 
Bom cinema e boa música. 
Bom espetáculo. É isto que 
proporcionamos ao público.

For the second consecutive 
year, Film Fest presents itself 
as a one-of-a-kind project in 
Portugal, by linking two well 
represented art forms in our 
city, cinema and music.

Local musicians, national 
and foreign, are challenged 
to compose and perform 
soundtracks for historical 
epic films, purposely created, 
in some cases, for this very 
festival.

On this more matured second 
edition, we continue to 
wager on the presentation of 
rediscovered works from film 
archives, whose recovered 
copies have not been 

Pelo segundo ano 
consecutivo, o Film Fest 
apresenta-se como um 
projeto único no país que alia 
duas manifestações artísticas 
com relevante expressão na 
nossa cidade, o cinema e a 
música.

Músicos locais, nacionais e 
estrangeiros são desafiados 
a criar e interpretar bandas 
sonoras para filmes épicos 
da história do cinema, 
nalguns casos desenvolvidas 
propositadamente para este 
festival.

Nesta segunda edição, que 
prometemos mais madura do 
que a primeira, continuamos 
a apostar na apresentação de 
películas redescobertas em 
arquivos filmográficos, cujas 
cópias restauradas serão 
exibidas pela primeira vez em 
Portugal.

4



screened in Portugal before. 
We will show contemporary 
works, whose directors have 
broken boundaries and 
presented works with little or 
no dialogue, allowing for a 
soundtrack to be played live.

Moreover, we renew the 
highlight given to Pioneer 
Women in Cinema, paying 
them due tribute. Sessions 
aimed at the educative 
community will include films 
from the National Plan for 
Cinema, and, innovatively, 
their subtitles will be 
narrated live by performers 
from TAS - Animation Theatre 
of Setúbal.

All these are very good 
reasons to attend the 
sessions that compose Film 
Fest, presented in venues 
where all the present 
required sanitary conditions 

are assured.

First-rate cinema and 
first-rate music. First-rate 
spectacle. This is what we 
provide the public.
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SESSÃO DE ABERTURA //
OPENING 

A cidade sem voz!

Numa cidade escura e 
invernal todos ficaram sem 
voz. O Sr. TV, dono de um 
monopólio televisivo, tem um 
malévolo plano para dominar 
todos os cidadãos: sequestrar 
A Voz, a única pessoa que 
conservou o dom da fala, 
para transformá-la na atração 
principal da sua emissora 
enquanto ele arquiteta outro 
plano ainda mais sinistro: 
roubar as palavras, para 
completar o seu regime de 
“Telecracia”.

Um filme sobre como o 
monopólio mediático nos 
rouba a voz e as palavras, 
uma provocadora metáfora 
aos monopólios latino-
americanos de comunicação 
e de como os Media são 
usados como arma para 
sustentar regimes totalitários.

FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI 

9 OUTUBRO | 21H30

9th OCTOBER | 9.30 PM

ELENCO/CAST Rafael Ferro, Julieta 
Cardinali, Alejandro Urdapilleta, Sol 
Moreno, Valeria Bertuccelli, Ricardo 
Merkin, Raúl Hochman, Florencia Raggi

 
ARGUMENTO/ 
SCRIPT Esteban Sapir 

MÚSICA/ MUSIC Leo Sujatovich 

FOTOGRAFIA/
PHOTOGRAPHY Cristian Cottet

ACOMPANHAMENTO MUSICAL 
AO VIVO/ LIVE SCORE MISO MUSIC  
Orquestra de Altifalantes / Miso Music 
Loudspeakers Orchestra

The city without voice!

In a dark, wintry city everyone 
was left without a voice. Mr. 
TV, the owner of a television 
monopoly, has a malevolent 
plan to dominate all citizens: 
kidnap The Voice, the only 
person who still has the gift of 
speech, to make her the main 
attraction of his broadcaster 
as he devises another and 
even more sinister plan: 
stealing the words to complete 
his “Telecracy” regime.

La Antena (The Ariel) is a film 
about how media monopoly 
robs us of voice and words, 
a provocative metaphor for 
Latin American monopolies of 
communication and how the 
media is used as a weapon to 
sustain totalitarian regimes.

Esteban Sapir (AR, 2007, 88’)

A Antena | La Antena | The Ariel 



ILUSTRES DESCONHECIDOS //
DISTINGUISHED STRANGERS

SESSÕES DEDICADAS A 
REALIZADORES E FILMES QUE 

DE UMA FORMA OU OUTRA SE 
ENCONTRAM ESQUECIDOS DO 
GRANDE PÚBLICO OU NUNCA 

FORAM APRESENTADOS EM 
PORTUGAL.

SCREENINGS DEDICATED TO 
DIRECTORS AND FILMS OFTEN 
FORGOTTEN BY MAINSTREAM 

AUDIENCES.
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Dan Duyu (CN, 1927, 60’)

ILUSTRES DESCONHECIDOS //
DISTINGUISHED STRANGERS

Baseado num episódio da 
“Jornada ao Oeste”, fábula 
de Wu Cheng’en, escrita 
em meados do séc XVI, “A 
caverna da Mulher-aranha”, 
acompanha a demanda 
do Monge Xuanzang 
(Jiang Meikang) e dos seus 
três discípulos o Monkey 
King (Wu Wenchao), Pigsy 
(Zhou Hongquan) e Sandy 
(Zhan Jiali) cuja missão é 
encontrarem uns manuscritos 
sagrados e levá-los ao 
Imperador Tsi-Tsung. São 
raros os filmes chineses da 
era do cinema mudo que 
tenham sobrevivido até aos 
nossos dias.A sua destruição 
pelas guerras, censura do 
governo ou pura negligência 
foram uma constante, pelo 
que a recente descoberta da 
obra “A caverna da Mulher-
Aranha” (Pan si dong) é 
motivo de celebração. Mesmo 
faltando a cena inicial e 

Surviving films from the 
silent era in China are rare. 
Destruction from wars, 
government censorship, 
neglect, and deterioration 
have taken a sizable toll, so 
the recent discovery of The 
Cave of the Spider Women 
(Pan si dong) from 1927 is a 
cause for celebration. Even 
missing its opening scene and 
a sequence in the middle, 
the film remains frenetic and 
entertaining. It was a major 
commercial success and a 
career milestone for painter-
turned-filmmaker Dan Duyu. 
The film’s plot blends drama, 
fantasy adventure, and 
choreographed action, as well 
as slapstick of irreverent visual 
gags.

A caverna da Mulher-Aranha
The cave of the spider women 

uma sequência a meio, o 
filme mantêm-se frenético 
e interessante, razões pelas 
quais foi um grande sucesso 
comercial e um marco na 
carreira do pintor - tornado 
realizador - Dan Duyu. O 
filme reúne na sua trama 
fantasia, drama, aventura, 
ação coreografada, bem 
como uma pitada de 
irreverentes piadas visuais.

Based on an episode of 
the sixteenth century Ming 
Dynasty fable “Journey to 
the West” by Wu Cheng’en, 
Cave of the Spider Women 
follows the monk Xuanzang 
(Jiang Meikang) and his 
three guardian disciples, the 
Monkey King (Wu Wenchao), 
Pigsy (Zhou Hongquan), 
and Sandy (Zhan Jiali), as 
they embark on a quest to 
find some holy scriptures for 
Emperor Tsi Tsung.

CINEMA CHARLOT

10 OUTUBRO | 21H30

10th OCTOBER | 9.30 PM

ELENCO/CAST Yin Mingzhu, Xia 
Peizhen, Wu Wenchao, Jiang Meikang 

 

ARGUMENTO/SCRIPT Yin 
Mingzhu, Xia Peizhen, Wu 
Wenchao, Jiang Meikang 

MÚSICA/MUSIC Bruno Teixeira 

ACOMPANHAMENTO MUSICAL 
AO VIVO/LIVE SCORE Bruno 
Teixeira (HandPan / Pantam / Hang 
Player)
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Filibus, é um misterioso o 
pirata dos céus e mestre nos 
disfarces que faz assaltos 
ousados com o seu dirigível 
tecnologicamente avançado. 

Quem é Filibus?

Em 1915, o filme anunciava 
a sua estreia colocando 
esta intrigante pergunta, 
indiciando assim a misteriosa 
personalidade múltipla da sua 
principal personagem. Mas, 
curiosamente, a identidade 
da magnífica actriz italiana 
que desempenhava o papel 
de Filibus nunca era revelado. 
As suas interpretações como 
Filibus, a Baronesa Troixmond 
e o travesti Conde de la 
Brive eram subtis, graciosas, 
brilhantes e décadas à frente 
do seu tempo. Ao longo 
do último meio-século, o 
papel principal em “Filibus” 

FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI 

16 OUTUBRO | 21H30

16th OCTOBER | 9.30 PM

ELENCO/CAST Valeria Creti, Giovanni 
Spano, Mario Mariani, e Filippo Vallino 

 
PRODUÇÃO/
PRODUCTION Corona Film 

MÚSICA/MUSIC Gonçalo Simões 

ACOMPANHAMENTO MUSICAL 
AO VIVO/LIVE SCORE Gonçalo 
Simões, Josefina Alcaide e Pedro 
Carvalho

foi sempre creditado à 
atriz Cristina Ruspoli; a sua 
interpretação notavelmente 
moderna tem sido exaltada 
em inúmeros livros e artigos.

O espectador contemporâneo 
poderá também questionar-
se sobre como esta anti 
heroína transformista, 
assinalada por alguns 
como a primeira lésbica do 
cinema, conseguiu emergir 
de uma cinematografia 
italiana dominada por 
divas desfalecentes e épicos 
históricos.

O filme é também um 
precursor dos atuais 
tecno -thrillers repletos de 
engenhocas: para os seus 
vários estratagemas, Filibus 
emprega não apenas o seu 
zepelim, mas também um 
aparelho que designa por 
heliógrafo, uma pequena

Mario Roncoroni, (IT, 1915, 79’)

Filibus | Filibus

ILUSTRES DESCONHECIDOS //
DISTINGUISHED STRANGERS
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câmara, uma mini-arma, 
muitas drogas soporíferas 
e ainda impressões digitais 
falsas.

Anteriormente visionado 
em versões deficientes, 
com baixa resolução e mal 
legendado, “Filibus” foi agora 
brilhantemente restaurado 
pelo EYE Filmuseum, que 
consegue aproveitar toda 
o espantoso potencial do 
Método Desmet (usado 
para restauro das cores dos 
primeiros filmes mudos) a 
partir das cópias originais em 
nitrato que tem guardadas no 
seu arquivo.

(Milestone Films – trad. 
Legendários) 

Filibus is a mysterious sky 
pirate and a master of disguise 
who flights high above the 
clouds in her dirigible

Who is Filibus?

In 1915, ads for the film’s 
release posed this intriguing 
question, hinting at the 
mysterious multiple personas 
of the main character. But 
interestingly, the identity of 
the superb Italian actress who 
portrayed Filibus was never 
revealed. Her performances 
as Filibus, the Baroness 
Troixmond, and the cross-
dressing Count de la Brive 
were subtle, graceful, brilliant, 
and decades ahead of her 
time. For the past half-century, 
the starring role in Filibus 
has always been credited to 
the actress Cristina Ruspoli; 
her remarkably modern 
performance has been extolled 
in books and articles.

Contemporary viewers might 
also wonder how this cross-
dressing antiheroine, heralded 

by some as cinema’s first 
lesbian, managed to emerge 
from an Italian cinema 
dominated by swooning divas 
and historical epics. 

The film is also a precursor to 
today’s gadget-driven techno-
thrillers: in her various schemes 
Filibus employs not only her 
zeppelin but something called 
a heliograph, a tiny camera, a 
miniature gun, lots of soporific 
drugs, and a fake handprint.  
Previously seen in lower-
resolution, badly-subtitled, 
imperfect versions, the EYE 
Filmmuseum has brilliantly 
restored Filibus getting full 
use of the amazing range of 
Desmet Method (method for 
restoring the colours of early 
silent films) from the original 
nitrate material held at their 
archive.

ILUSTRES DESCONHECIDOS //
DISTINGUISHED STRANGERS



GRANDE PLANO //
CLOSE UP

SESSÕES DEDICADAS A GRANDES 
CLÁSSICOS DO CINEMA MUDO E A 

OBRAS RESTAURADAS.

SCREENING OF RESTORED 
MASTERPIECES FROM THE SILENT 

FILM ERA
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GRANDE PLANO //
CLOSE UP

Friedrich Wilhelm Murnau, (DE, 1922 93’)

Nosferatu: O vampiro é a 
primeira (e, para muitos, 
a mais bela) das inúmeras 
adaptações para cinema 
do Conde Drácula de Bram 
Stoker. Trata-se de uma 
adaptação bastante livre que, 
por questões autorais, viu 
todos os nomes alterados e a 
ação mudar de Londres para 
a cidade fictícia de Wisborg, 
na Alemanha. Nosferatu é um 
filme de luzes e de sombras, 
de contrastes violentos entre 
a luz do dia e as trevas da 
noite. Algumas das imagens 
mais célebres do filme são, 
justamente, imagens de 
sombra - como a imagem da 
sombra de Nosferatu, com a 
sua pose assustadora e garras 
afiadas, subindo as escadas 
em movimentos estranhos - e 
imagens de luzes, umas mais 
pálidas e misteriosas – como 
a luz da Lua sobre o mar - e 
outras libertadoras – como 

and darkness. Some of the 
most celebrated images in 
the movie are shadow images 
- like Nosferatu’s shadow 
image, with its creepy pose 
and sharp claws, moving 
up the stairs in strange 
movements - and images of 
lights, some of them paler and 
more mysterious. - like the 
moonlight over the sea or like 
the magnificent sunrise at the 
end of the movie.

Murnau’s film would become 
one of his most famous works, 
generating iconic images that 
are still recognizable today 
even to those who have never 
seen the film.

Nosferatu, o Vampiro | Nosferatu, Eine Symphonie des 
Grauens | Nosferatu: A Symphony of Horror

o magnifico nascer do dia 
no final do filme.O filme 
de Murnau, tornar-se-ia 
uma das suas mais famosas 
obras, gerando imagens 
icónicas que ainda hoje são 
reconhecíveis mesmo por 
aqueles que nunca viram o 
filme.

(Institute F. Murnau – trad. 
Legendários)

Nosferatu: The vampire is the 
first (and, for many, the most 
beautiful) of Count Dracula’s 
countless film adaptations of 
Bram Stoker. This is a fairly 
free adaptation which, by 
copyright, saw the names 
all changed, and the action 
moved from London to the 
fictional city of Wisborg, 
Germany. Nosferatu is a filmof 
light and shadow, of violent 
contrasts between daylight 

CINEMA CHARLOT 

11 OUTUBRO | 21H30

11th OCTOBER | 9.30 PM

ELENCO/CAST Elenco Max 
Schreck, Gustav von Wangenheim, 
Greta Schröder, Alexander 
Granach Argumento Henrik Galeen 

 
FOTOGRAFIA/
PHOTOGRAPHY Fritz Arno 
Wagner, Günther Krampf 

 
PRODUÇÃO/
PRODUCTION Enrico 
Dieckmann, Albin Grau

ACOMPANHAMENTO MUSICAL AO 
VIVO/ LIVE SCORE Caterina Palazzi 
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Comédia romântica sobre o 
casamento da mimada filha de 
um milionário americano que 
não corre como planeado.

Exuberante e com um 
sofisticado uso dos recursos 
da linguagem cinematográfica 
para a comédia e para o 
erotismo, o filme é considerado 
pelo próprio Lubitsch como 
o primeiro a apresentar 
esboços de seu toque pessoal 
conhecido como “The Lubitsch 
Touch”, indícios do que se 
tornariam imagens de marca 
do realizador.

Encontramo-los na 
caraterização da personagem 
da caprichosa princesa e 
na fabulosa construção do 
argumento, ou ainda no 

CINEMA CHARLOT

15 OUTUBRO | 21H30

15th OCTOBER | 9.30 PM

ELENCO/CAST Ossi 
Oswalda, Victor Janson, Harry 
Liedtke, Julius Falkenstein 

 
ARGUMENTO/SCRIPT 
Hanns Kräly, Ernst Lubitsch

 
FOTOGRAFIA/PHOTOGRAPHY 
Theodor Sparkuhl

PRODUÇÃO/
PRODUCTION Projektion-AG 

MÚSICA/MUSIC Luis Barrigas, 
Jorge Moniz e Luis Filipe Martins 

ACOMPANHAMENTO MUSICAL 
AO VIVO/LIVE SCORE Luis Filipe 
Martins (contrabaixo/Bass) | Luis 
Barrigas (teclas/keyboard) | Jorge 
Moniz (bateria/percurssion).

erotismo da cena do banho 
de Ossi. Se todo o seu cinema 
encena o desejo de um voyeur, 
Lubitsch introduz aqui o 
elemento comum na sua obra 
cinematográfica – a indiscrição 
pelo buraco da fechadura.

Romantic comedy about 
the wedding of the spoiled 
daughter of an American 
millionaire who doesn’t go as 
planned.

Exuberant and with a 
sophisticated use of film 
language resources for 
comedy and eroticism, the 
film is considered by Lubitsch 
himself to be the first to present 
sketches of his personal touch 
known as “The Lubitsch Touch”, 
traces of what would become 

Ernst Lubitsch, (DE, 1919, 58’)

A Princesa das ostras | Die Austernprinzessinm  
The oyster princess

landmarks. of the director.

It is in the characterization 
of the whimsical princess 
character and the fabulous 
construction of the script, or 
in the eroticism of Ossi’s bath 
scene. If his entire work stages 
a voyeur’s desire, Lubitsch 
introduces here the common 
element in his cinematographic 
work, the indiscretion through 
the keyhole.

(Instituto F Murnau – trad. 
Legendários)

GRANDE PLANO //
CLOSE UP
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MULHERES PIONEIRAS //
WOMEN FILMMAKER PIONEERS

SESSÕES DEDICADAS A REALIZADORAS 
DE CINEMA MUDO E EXPERIMENTAL, 

SENDO ALGUMAS DAS OBRAS E 
REALIZADORAS DESCONHECIDAS DO 

GRANDE PÚBLICO.

SESSIONS DEDICATED TO FEMMALE 
DIRECTORS OF SILENT AND 

EXPERIMENTAL CINEMA, WITH SOME 
OF THE WORKS AND FILMMAKERS 

UNKNOWN TO THE GENERAL PUBLIC
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Maya Deren (1917-1961)

Nome de nascença Eleanora 
Derenkowsky - nascida na 
Ucrânia, foi uma realizadora 
de cinema e performer muitas 
vezes intitulada como a “mãe” 
do cinema experimental e 
avant-garde americano. Os 
seus filmes, além de poéticos, 
são instrutivos, oferecendo 
uma visão intimista do 
corpo humano e da psique, 
demonstrando o potencial 
que o cinema oferece para 
explorar estes temas.

Interessada em dança 
moderna, começa a trabalhar 
com a coreógrafa Katherine 
Dunham. Em 1941, durante 
uma tour, conheceu em Los 
Angeles o cineasta Checo 
Alexander Hammid, com 
quem se casa no ano seguinte. 
Ambos, em 1943, realizam 
Meshes of the Afternoon. 

Maya Deren | Maya Deren

O trabalho de câmara e 
estrutura narrativa inovadores 
em “Meshes” fazem com que 
este seja considerado um 
dos mais influentes trabalhos 
experimentais e marca o inico 
do movimento avant-garde 
americano. 

Realiza mais cinco filmes, 
agora a solo, que abordam 
a natureza e processo de 
transformação na dança, 
tema e conceito que continua 
a explorar, criando uma 
forma de dança cinemática 
(em vez de simplesmente 
gravar uma performance). Os 
seus dois últimos filmes são 
coreografados por Antony 
Tudor.

Para além da sua carreira 
como realizadora, Deren 
publica em 1946 o trabalho 

CINEMA CHARLOT 

17 OUTUBRO | 16H00

17th OCTOBER | 4 PM

ACOMPANHAMENTO MUSICAL 
AO VIVO/ LIVE SCORE Saturnia 
(Luis Simões)

Sessões dedicadas a realizadoras de 
cinema mudo e experimental, sendo 
algumas das obras e realizadoras 
desconhecidas do grande público.

MULHERES PIONEIRAS //
WOMEN FILMMAKER PIONEERS
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teórico “An Anagram of Ideas 
on Art, Form and Film”. Deu 
inúmeras palestras, ensinou 
e escreveu extensivamente 
sobre cinema independente. 
De forma a promover o 
cinema como uma arte e 
o movimento avant-garde, 
fundou a “Creative Film 
Foundation”, dedicado 
a financiar e apoiar 
realizadores de cinema 
independente.

(Light Cone Films —trad 
Legendários)

Maya Deren - born Eleanora 
Derenkowsky - born in 
Ukraine, was a film director 
and performer often called 

the “mother” of American 
avant-garde cinema. Her 
films, besides being poetic, 
are instructive, offering 
an intimate view of the 
human body and psyche, 
demonstrating the potential 
that cinema offers to explore 
these themes.

Maya directs five more films, 
that address the nature and 
process of transformation in 
dance, theme and concept 
that continues to explore 
creating a form of cinematic 
dance (rather than simply 
recording a performance). 
Antony Tudor choreographs 
her last two films, “Meditation 

on Violence (1948) and “The 
Very Eye of Night (1954).

In addition to her career as 
a director, Deren publishes 
in 1946 the theoretical work 
“An Anagram of Ideas on 
Art, Form and Film”. She has 
given numerous lectures, 
taught and written extensively 
about independent cinema. In 
order to promote cinema as 
an art and the avant-garde 
movement, he founded the 
Creative Film Foundation, 
which is dedicated to funding 
and supporting independent 
filmmakers.

(Light Cone Films)

MULHERES PIONEIRAS //
WOMEN FILMMAKER PIONEERS
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“Meshes” é reconhecido 
como um exemplo-chave do 
“trance film”, no qual um 
protagonista surge em estado 
onírico e a câmara transmite-
nos o seu foco subjetivo. A 
figura central, interpretada 
por Deren, está sintonizada 
com o seu inconsciente e 
presa numa teia de sonhos 
cujos detalhes transbordam 
para a realidade.

“Meshes” has been identified 
as a key example of the 
“trance film,” in which a 
protagonist appears in a 
dreamlike state, and where 
the camera conveys his or 
her subjective focus. The 
central figure in Meshes of the 
Afternoon, played by Deren, 
is attuned to her unconscious 
mind and caught in a web of 
dream events that spill over 
into reality.

(Lightcone Films – trad. 
Legendários) 

At Land tem uma narrativa 
onírica na qual uma mulher, 
interpretada por Deren, 
dá à costa numa praia e 
embarca numa estranha 
viagem, encontrando outras 
pessoas e outras versões 
de si mesma. Deren disse 
uma vez que o filme retrata 
a luta para mantermos a 
nossa identidade pessoal. 
O compositor John Cage e 
o poeta e crítico de cinema 
Parker Tyler estiveram 
envolvidos na produção e 
aparecem no filme.

At Land has a dream-like 
narrative in which a woman, 
played by Deren, is washed 
up on a beach and goes on a 
strange journey encountering 
other people and other 
versions of herself. Deren 
once said that the film is 
about the struggle to maintain 
ones personal identity. The 
composer John Cage and the 
poet and film critic Parker Tyler 
were involved in making the 
film, and appear in the film.

(Lightcone Films – trad. 
Legendários)

Em Ritual in Transfigured 
Time, temos gestos que nos 
convidam a acompanhar 
o ritmo, abandonando o 
conforto do familiar e a 
entregarmo-nos a parceiros 
estranhos. Esta curta-
metragem começa num 
ambiente doméstico, muda 
para uma cena de festa e 
termina com dança moderna 
executada no exterior. A 
continuidade do filme é 
estabelecida pela ênfase no 
gesto e / ou na dança.

In Maya Deren’s Ritual in 
Transfigured Time we have 
gestures that invite us to 
move into step with them, 
abandoning the comfort 
of the known and giving 
ourselves over to so many 
strange partners. This silent 
short begins in a domestic 
environment, moves to a 
party scene, and ends with 
modern dance performed in 
an outdoor setting. The film’s 
continuity is established by an 
emphasis on gesture and/or 

dance throughout.

(Lightcone Films – trad. 
Legendários)

Meshes of the Afternoon (US, 1943, 14’ 09)

AT LAND (US, 1944, 14’)

RITUAL IN TRANSFIGURED TIME (US, 1946, 14’)

MULHERES PIONEIRAS //
WOMEN FILMMAKER PIONEERS
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FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI 

14 OUTUBRO | 14H30

14th OCTOBER | 2.30 PM

ACOMPANHAMENTO 
MUSICAL AO VIVO/
LIVE SCORE Space Ensemble

Sessões dedicadas a realizadoras de
cinema mudo e experimental, sendo
algumas das obras e realizadoras
desconhecidas do grande público.

Lotte Reiniger (1988-1981)

Desde cedo na sua infância 
Reiniger demonstrou, quer o 
seu fascínio pela arte chinesa 
do teatro de sombras, quer a 
sua criatividade e mestria, ao 
construir o seu próprio teatro 
de fantoches para que pudesse 
apresentar espetáculos para a 
família e amigos.

Na adolescência foi 
influenciada pelos efeitos 
especiais dos filmes de Méliès e, 
posteriormente, pelos filmes do 
ator e realizador Paul Wegener, 
hoje mais conhecido pela 
sua obra “O Golem” (1920). 
Em 1915, participa numa 
palestra de Wegener sobre 
as possibilidades fantásticas 
da animação, ficando então 
fascinada com esta arte, e 
inscreve-se no grupo de teatro 

MULHERES PIONEIRAS //
WOMEN FILMMAKER PIONEERS
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- o Teatro de Max Reinhardt 
- ao qual Wegener pertencia. 
Começa a trabalhar nos 
bastidores, fazendo figurinos 
e adereços, além de retratos 
de silhueta dos vários atores 
à sua volta. Em pouco tempo 
passou a fazer elaborados 
cartões de título ou intertítulos 
para os filmes de Wegener, 
nomeadamente para o filme 
“Der Rattenfänger von Hameln” 
(O Flautista de Hamelin). O 
sucesso desta obra fez com 
que fosse aceite no Institut für 
Kulturforschung (Instituto de 
Pesquisa Cultural), um estúdio 
de animação experimental e de 
curtas-metragens. Aí conhece 
o seu futuro marido e parceiro 
criativo Carl Koch, bem como 
outros artistas de vanguarda, 
incluindo Hans Cürlis, Bertolt 
Brecht e Bertold Bartosch.

Através da técnica de silhuetas 
articuladas, a realizadora 
produziu mais de 70 filmes 
de animação, a maior parte 
dos quais se encontram 
perdidos. As marionetas dos 
seus filmes foram recortadas e 
manipuladas à luz da câmara 
por ela própria. Para além do 
cinema, Reiniger desenhou 
cenários e guarda-roupa para 
produções de ópera, encenou 
espetáculos de marionetas e 
teatro de sombras, ilustrou 
livros, jornais e revistas. Com 
base no espólio que deixou, 
confirma-se uma artista 
talentosa com trabalhos de 
pintura a tinta e aguarela, 
bem como escritora e poetisa. 

Deu frequentemente palestras 
sobre os processos de 
animação e história do cinema 
experimental.

(Institute F. Murnau – trad. 
Legendários)

Early in her childhood Reiniger 
demonstrated, both hier 
fascination with the Chinese 
art of shadow theatre, and her 
creativity and craftsmanship, 
building her own puppet theatre, 
so that he could present shows 
for her family and friends.

As a teenager, she was 
influenced by the special effects 
of Méliès films and, later, by 
the films of actor and director 
Paul Wegener - best known for 
“The Golem (1920)”. In 1915, 
when participating in a lecture 
by Wegener on the fantastic 
possibilities of animation, 
Reiniger becames fascinated 
with this art and joined the 
theatre group “Max Reinhardt’s 
Theater” to which Wegener was 
a member. She starts working 
behind the scenes, making 
costumes and props, as well 
as silhouette portraits of the 
various actors around her. In a 
short time she started making 
elaborate title cards or intertitles 
for Wegener’s films, namely 
for the film “Der Rattenfänger 
von Hameln” (The Flutist of 
Hamelin). The success of this 
work made her be accepted at 
the Institut für Kulturforschung 
(Institute of Cultural Research), a 
studio of experimental animation 

MULHERES PIONEIRAS //
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and short films. There she 
meets her future husband and 
creative partner Carl Koch, as 
well as other avant-garde artists, 
including Hans Cürlis, Bertolt 
Brecht and Bertold Bartosch.

Besides cinema, Reiniger 
designed costumes and sets 
for theatre and opera, staged 
puppet shows and shadow 
plays, and illustrated books, 
newspapers, and magazines. 
The study of the documents 
that sher left behind indicates 
that she was an accomplished 
artist working in ink as well as 
watercolour, as well as a .writer 
and a poet. In addition, she 
occasionally gave public lectures 
on the animation process and 
experimental film history.



SESSÕES DEDICADAS AO CINEMA 
DIRECIONADAS PARA O PÚBLICO 

FAMILIAR, APRESENTANDO GRANDES 
CLÁSSICOS COMO AS COMÉDIAS 

DE BUSTER KEATON, (PAMPLINAS) 
CHARLIE CHAPLIN, HAROLD LOYD 

OU LAUREL E HARDY (BUCHA 
E ESTICA) BEM COMO OBRAS 

CONTEMPORÂNEAS.

SCREENINGS FOR FAMILY AUDIENCES 
WILL FEATURE CLASSIC COMEDIES, 

AS WELL AS CONTEMPORARY 
PRODUCTIONS

SESSAO FAMILIA //
FAMILY SCREENING
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Little Boat, Nelson Boles (US, 2011, 4’) | Fisher, Yoram Benz (FR, 2011, 7’) | Mal de Terre, Olesya Shchukina (FR, 
2012, 4’) | La Boîte de sardines, Louise-Marie Colon (BE, 2011, 7’) | The Legend Of The Crabe Phare, Gaëtan Borde, 

Benjamin Lebourgeois, Alexandre Veaux, Mengjing Yang e Claire Vandermeersh (FR 2016, 6’), entre outros

Uma viagem às profundezas 
dos oceanos, embalada 
na magia do cinema de 
animação.

Faroleiros, marinheiros, 
pescadores, focas, 
caranguejos, tubarões...

Uma viagem às profundezas 
dos oceanos, embalada 
na magia do cinema de 
animação, musicado em 
tempo real e ao vivo por um 
sem fim de instrumentos e 
coisas absurdas.

Um espetáculo que reúne o 
melhor cinema de animação. 
Obras de uma nova 
geração de realizadores, em 
trabalhos independentes ou 

Packed with the magic of 
animated cinema, a live scored 
voyage with a never-ending 
selection of instruments and 
oddities.

A stage filled with numerous 
instruments, from the classical 
piano, harp, saxophone and 
marimba, to the modern and 
futuristic AirFx, Theremin, TeAr, 
sequencers, etc. All this and 
more, a panoply of objects, 
toys and utilities, which 
allow, with much magic and 
imagination, to create the 
special sound effects needed 
for a great experience in 
animation.

(Space Ensemble – trad. 
Legendários)

Piratas e Sereias, Ostras e Baleias  
Pirates and Mermaids, Oysters and Wales

em trabalhos académicos. 

Um palco preenchido por 
inúmeros instrumentos, dos 
mais clássicos piano, harpa, 
saxofone e marimba, aos 
modernos e futuristas AirFx, 
Theremin, TeAr, sequenciadores, 
etc. Tudo isso e mais uma 
panóplia de objetos, brinquedos 
e utilitários, que permitem, com 
muita magia e imaginação, 
criar os efeitos especiais sonoros 
necessários para uma excelente 
vivência das animações. 
A journey to the depths of the 
oceans, packed within the 
magic of animated cinema.

Lighthouse keepers, sailors, 
fishermen, seals, crabs, sharks...

FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI 

18 OUTUBRO | 15h00

18th OCTOBER | 3.00 PM

MÚSICA/MUSIC Space Ensemble
 

DIREÇÃO ARTÍSTICA/
ARTISTIC DIRECTOR Nuno Alves

 
PRODUÇÃO/
PRODUCTION Enrico 
Dieckmann, Albin Grau

ACOMPANHAMENTO MUSICAL 
AO VIVO/ LIVE SCORE Space 
Ensemble (Nuno Alves, Miguel Ramos, 
Samuel Coelho, Eleonor Picas, Jorge 
Queijo e Sérgio Bastos)



SESSÕES DEDICADAS AO CINEMA 
JUVENIL DIRECIONADO PARA 

AS ESCOLAS DO CONCELHO, 
APPACDM E LARES DO CONCELHO, 

APRESENTANDO FILMES INTEGRADOS 
NO PLANO NACIONAL DE CINEMA

SCREENINGS DEDICATED TO 
YOUNGER AND SENIOR AUDIENCES, 

PRESENTING FILMS INTEGRATED IN 
THE NATIONAL PLAN FOR CINEMA.

SESSOES ESCOLARES //
SCHOOL SCREENINGS



25

SESSÕES ESCOLARES//
SCHOOL SCREENINGS

 Lotte Reiniger (DE, 1926, 81’)

Quando “As Aventuras do 
Príncipe Achmed” estreou 
na Alemanha em 1926, foi 
aclamado como o primeiro 
filme de animação de longa-
metragem. Mais de noventa 
anos depois, este filme 
encantador ainda permanece 
como um dos grandes clássicos 
da animação - belo, fascinante 
e totalmente sedutor.

Retirado de “As Mil E Uma 
Noites”, o filme conta a história 
de um feiticeiro malévolo 
que leva o príncipe Achmed 
a montar um cavalo voador 
mágico e o envia num voo com 
morte certa. Mas o príncipe 
frustra o plano do feiticeiro e 
voa ao encontro de uma série 
de maravilhosas aventuras.

great classics of animation — 
beautiful, mesmerizing and 
utterly seductive.

Taken from The Arabian 
Nights, the film tells the story 
of a wicked sorcerer who tricks 
Prince Achmed into mounting 
a magical flying horse and 
sends the rider off on a flight 
to his death. But the prince 
foils the magician’s plan and 
soars headlong into a series of 
wondrous adventures.

“A masterpiece! She was born 
with magical hands. – Jean 
Renoir

“An incredible animated 
kaleidoscope” - Wesley Morris, 
San Francisco Examiner

As figuras do filme, repleto de 
batalhas, comédia, romance, 
magia e confrontos com 
pequenos demónios, foram 
recortadas e manipuladas à luz 
da câmara pela realizadora.

“Uma obra-prima! Ela nasceu 
com mãos mágicas” - Jean 
Renoir

“Um incrível caleidoscópio 
animado!” – Wesley Morris, San 
Francisco Examiner

When The Adventures of Prince 
Achmed premiered in Germany 
on 1926, it was hailed as 
the first full-length animated 
film. More than seventy-five 
years later, this enchanting 
film still stands as one of the 

FÓRUM MUNICIPAL LUISA TODI 

14 OUTUBRO | 14h30

14th OCTOBER | 2.30 PM

MÚSICA/MUSIC Space Ensemble 
 

DIREÇÃO ARTÍSTICA/
ARTISTIC DIRECTOR Nuno Alves

 
PRODUÇÃO/
PRODUCTION Enrico 
Dieckmann, Albin Grau

ACOMPANHAMENTO MUSICAL 
AO VIVO/ LIVE SCORE Space 
Ensemble (Nuno Alves, Eleonor Picas, 
Sérgio Bastos, João Tiago Fernandes, 
José Miguel Pinto, Henrique Fernandes)

NARRAÇÃO/NARRATION TAS-
Teatro Animação de Setúbal

As Aventuras do Príncipe Achmed | Die Abenteuer des 
Prinzen Achmed | The adventures of prince Achmed 
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ATIVIDADES PARALELAS //
PARALELL ACTIVITIES

O Ateliê Ruidagem é um projeto de educação artística, 
para todas as idades, que propõe a experimentação do 
acontecimento audiovisual através da arte do cinema sonoro. 
A compreensão do potencial do audiovisual através da 
experimentação da arte do cinema sonoro constitui um estímulo 
à criatividade interpretativa, e valoriza a dimensão poética de 
cada pessoa.

Nasce em 2014 com o primeiro Festival Play-Festival 
Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa. Em 2015 e 
em 2016 voltam ao Festival Play com dez ateliês - uma proposta 
e um desenvolvimento educativo amadurecidos, com lotações 
esgotadas. Desenvolveram também outras experiências de 
aprendizagem das quais se destacam os ateliês na Cinemateca 
Júnior. 
“Ateliê Ruidagem” is an educational artistic project, for all ages, 
offering experimentation of the audio-visual event through the 
art of film with sound. Understanding the potential of the audio-
visual medium through the experimentation of cinema with sound 
creates a stimulus to interpretative creativity and enriches each 
person’s poetic dimension.

Workshops com o Ateliê Ruidagem - 
O que podem um som e uma imagem juntos?

MAIORES DE 7 ANOS (MÁXIMO 
16 PARTICIPANTES)

DURAÇÃO 120’ 
 

INSCRIÇÃO 3€ 

RESERVAS  
casacultura@mun-setubal.pt

Sabias que podemos misturar os sons como tu misturas as 
cores no papel? Vamos brincar a misturar sons e com eles 
experimentar moldar as imagens em movimento tal como 
moldamos um boneco de plasticina.

Did you know that sounds can mixed just like colours on paper? 
Let’s play mixing sounds and experiment with them, shaping 
moving pictures just like shaping a plaster doll.

Os misturadores de sons / Sound mixers
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Sabias que o silêncio não existe? No cinema inventa-se tudo, até 
a sensação de silêncio. Vamos perceber como podemos fabricar 
silêncios para tornar as imagens mais cativantes. Que diferentes 
sensações podemos criar com o silêncio num filme?

Did you know that silence doesn’t exist? Everything is invented 
in cinema, even the feeling of silence. Let’s learn how to create 
silence to make images more captivating. What different 
sensations can we produce with silence in a film?

Schhh... Vamos fabricar o silêncio! / 
Schhh... Lets make silence!

ALUNOS DO 1º CICLO (MÁXIMO 
12 PARTICIPANTES POR SESSÃO)

DURAÇÃO 90’ 

RESERVAS E INFORMAÇÕES
50cuts.cinema@gmail.com

No cinema, o fora de campo é aquilo que sentimos ou 
imaginamos como estando presente, mas que não vemos nas 
imagens. Neste atelier, os sons serão os amigos invisíveis com os 
quais nos vamos aventurar no terreno desconhecido do fora de 
campo. Com eles vamos explorar os mundos das imagens.

In cinema, the off-screen is what we sense or imagine as being 
present but can’t see. In this workshop, sounds will be the invisible 
friends with which we’ll venture into the unknown territory of the 
off-screen. With them we will explore the world of images.

Vamos jogar com o fora de campo

ALUNOS DO 1º CICLO (MÁXIMO 
12 PARTICIPANTES POR SESSÃO)

DURAÇÃO 90’  

RESERVAS E INFORMAÇÕES
50cuts.cinema@gmail.com
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Além da intervenção em tempo 
real de um intérprete/maestro, 
é também possível automatizar 
todos os movimentos espaciais 
e variações por meio de um 
computador.

The Miso Music Portugal 
Loudspeaker Orchestra is 
a sound projection system 
designed for performing 
electroacoustic music, with and 
without the participation of 
instrumentalists.

The main aim is to introduce 
an element of interpretation 
into the performance of 
electroacoustic music and 
also to ritualize the act of 
performance, allowing for an 
expressive communication with 
audiences.

The system comprises a total 
of 50 loudspeakers, placed 
all round the concert hall, 
distributed both horizontally 
and vertically, in order to 
provide a wide range of sound 
plans and perspectives. A 
maximum of 32-distribution 
channels, especially configured 
for each work. All these 
parameters may be pre-
programmed and saved in 
memory. In addition to the real-
time intervention by a performer 
/ conductor, it is also possible to 
automate the spatial variations 
and movements through 
computer software.

A Orquestra de Altifalantes 
da Miso Music Portugal é um 
sistema pioneiro em Portugal 
para a projeção sonora 
especialmente destinado à 
música eletroacústica com 
ou sem a participação de 
instrumentistas.

O principal objetivo é introduzir 
a interpretação na execução 
da música electroacústica, 
e também ritualizar o ato 
do concerto, permitindo a 
comunicação expressiva com o 
público.

A Orquestra de Altifalantes 
da Miso Music Portugal é um 
sistema que compreende 
um total de cerca de 50 
altifalantes, colocados por 
todo o espaço da sala 
de concertos, distribuídos 
horizontal e verticalmente, de 
forma a permitir controlar em 
tempo real 32 altifalantes ou 
grupos de altifalantes, e que 
é especialmente configurado 
para cada obra.

MÚSICOS //
MUSICIANS

Miso Music - Orquestra 
de Altifalantes / Miso Music - 
Loudspeaker Orchestra

Trio de Jazz
Jazz Trio

Luis Filipe Martins 
(contrabaixo) | Luis Barrigas 
(teclas) | Jorge Moniz 
(bateria).

Jorge Moniz, ao longo da 
sua atividade como músico 
profissional, tem trabalhado 
com agrupamentos que 
vão desde a música erudita 
até às áreas do Rock, 
Blues, Bossa Nova, Samba 
(nomeadamente com os 
músicos Sílvia Nazário e 
Cláudio Kumar no projeto 
‘Bossa e outras novas’) e, 
principalmente, ao Jazz. Luis 
Filipe Martins contrabaixista 
em vários projetos musicais. 
Terminou a sua licenciatura 
em jazz e criou um curso 
livre neste estilo musical na 
Academia Luísa Todí Luis 
Barrigas após licenciatura em 
Educação musical, inicia em 
2006 ivários projetos de jazz, 
do qual se destaca o seu trio 
com temas originais. Conclui 
o curso superior de jazz na 
E.S.M.L. com João Paulo 
Esteves da Silva em 2013.

Luis Filipe Martins (bass) | 
Luis Barrigas (keyboard) | 
Jorge Moniz (drums).
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Jorge Moniz has worked, 
throughout his career as a 
professional musician, with 
ensembles that range from 
classical music to rock, blues, 
bossa nova, samba (namely 
with musicians Sílvia Názaro 
and Cláudio Kumar with the 
“Bossa e outras novas” project) 
and, mainly, Jazz. Luís Filipe 
Martins, double-bass player 
in several projects. Graduated 
in Jazz and created a free 
course in this genre at Luísa 
Todi Academy. Luís Barrigas, 
after graduating in Musical 
Education, begins several Jazz 
projects in 2006, particularly his 
trio with original compositions. 
Graduated in Jazz at ESML with 
João Paulo Esteves da Silva in 
2013.

se transformar numa one-man 
band de estúdio, fazendo raras 
aparicões ao vivo, consistindo 
de Simões e um convidado - 
sendo destes o mais notável 
Francisco Rebelo - Orelha 
Negra. A sua estreia ao vivo 
acontece na “Hora do Lobo ao 
vivo” de António Sérgio.

Melómano incontrolável e 
eclético, Simões alia o seu 
ethos musical à urgência da 
partilha estética, como motor 
para a sua incessante criação; 
neste processo tocou e gravou 
com artistas tais como The Gift, 
Cool Hipnoise, More República 
Masónica, Blasted Mechanism, 
Shrine, Ritual Tejo, Lulu Blind, 
Ena Pá 2000, The Firstborn, 
Nigga Poison, 31 ou Plastica.

Saturnia is a Psychedelic Rock 
Artist from Lisbon, Portugal, a 
creation of multi instrumentalist 
producer Luis Simões on guitar, 
sitar, bass pedals, theremin, 
gong, organ, synthesizer, 
electric piano, mellotron and 
vocals.

Formed in the mid nineties 
by Luis Simões, originally 
intended to be a communal 
band Saturnia ended up as a 
one-man album band, making 
extremely rare live appearances 
of Luis Simões plus a guest 
musician.

Saturnia’s stoned trance 
spiritual music is dominated by 
layers of synthesizers, organ, 
guitars or sitar that weave warm 
ambiences, alluring effects and 
drifting melodies around Cool 

grooves, toped by Simões’s soft 
and haunting vocals.

MÚSICOS //
MUSICIANS

Saturnia

Saturnia é uma criação do 
multi-instrumentista e produtor 
Luís Simões na guitarra, sitar 
indiano, theremin, gongo, bass 
pedals, orgão, sintetizador, 
piano eléctrico, mellotron e 
voz. Formado em meados dos 
anos 90 por Luís Simões, com 
a ideia de criar uma banda 
comunal, Saturnia acabou por 

Space Ensemble

É uma formação orgânica 
e mutante que se baseia na 
exploração das cumplicidades 
entre os músicos envolvidos, 
testando e variando as 
combinações instrumentais e 
estilísticas, de acordo com os 
locais e o contexto dos eventos.

Um processo de exploração 
que se desenvolveu ao longo 
das várias edições do Festival 
Space (dedicado à música 
improvisada que decorreu entre 
1999 e 2005), e que acabou 
por ser a base de preparação 
de inúmeros projetos que 
desde então percorreram as 
principais salas de Portugal.

Nos seus espetáculos cruzam 
várias vertentes artísticas, 
trabalhando essencialmente 
o formato filme-concerto. 
Apostam na produção de 
espetáculos para toda a família 
e com um caracter de serviço 
educativo, tendo já abordado 
temas como a Matemática, 
o ambiente, ou a memória 
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coletiva de alguns territórios.

An organic and mutant 
body of musicians based on 
exploration and complicities 
between its members, testing 
and adjusting instrumental and 
style approaches, according to 
the performances’ places and 
contexts. 

A process of exploration which 
has developed throughout 
several editions of the “Space 
Festival” (dedicated to 
improvised music, taking place 
between 1999 and 2005), 
ending up as basis for several 
projects that since have visited 
all main venues in Portugal. 
Crossing several artistic genres, 
focusing particularly on the film-
concert format. Venturing on 
family-friendly and educational 
productions, having dealt with 
areas like mathematics, the 
environment or the collective 
memory of a specific territory.

Caterina Palazzi é natural de 
Roma. She was the guitarist for 

Catarina Palazzi

attended the professional 
course at Saint Louis College 
of Music of Rome. She is 
salso the composer and band 
leader of Sudoku Killer, a band 
with jazz/noise/psychedelic 
sounds. Caterina, won the 
Jazzit Award in 2010 for Best 
Italian Composer and the 
Sudoku Killer were awarded 
with the second best Italian 
EP. Between 2010 and 2015, 
she was considered “Best New 
Talent” collecting the prize 
“TOP JAZZ” by the important 
Italian magazine “Musica Jazz 
magazine”.

Nasceu em Setúbal, onde 
iniciou os seus estudos 
musicais na Academia de 
Música e Belas Artes Luisa Todi, 
estudou particularmente com 
o Professor António Menéres 
Barbosa, antes de ser admitido 
na Escola Superior de Música 
de Lisboa, na Licenciatura em 
Piano, sob a orientação dos 
Professores Jorge Moyano e 
Olga Prats na disciplina de 
Piano, e Fernando Fontes, em 

Gonçalo Simões

MÚSICOS //
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the punk rock group the Barbie 
Killers. Beginning in 2000, 
she moved closer to jazz while 
attending the DAMS University 
(Arts, Music, and Show). Em 
2002 frequentou o curso 
professional no “Saint Louis 
College of Music de Roma”. 
É também compositora e 
líder da banda Sudoku Killer 
com sonoridades jazz/noise/
psychedelic. 

Caterina ganhou em 2010 
o Jazzit Award para melhor 
compositora italiana e os 
Sudoku Killer foram premiados 
com o segundo melhor álbum 
italiano. Entre 2010 e 2015, 
foi considerada a melhor 
“New Talent” arrecadando 
o prémio “TOP JAZZ” pela 
importante revista italiana 
Musica Jazz magazine. 
Caterina Palazzi, apresenta-
nos ZALESKA, um projeto mais 
denso e obscuro, onde linhas 
melódicas são misturadas 
com momentos dissonantes 
e ruidosos, criando uma 
espécie de orquestra funerária 
solitária. Cada composição 
musical é inspirada em cada 
um dos atores que, ao longo 
dos anos, personificaram 
Drácula no cinema.

Caterina Palazzi was born in 
Rome. She was the guitarist 
for the punk rock group the 
Barbie Killers. Beginning 
in 2000, she moved closer 
to jazz while attending the 
DAMS University (Arts, Music, 
and Show). From 2002 she 
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work as accompanying pianist 
at the same school until 2010.

Participated in several piano 
and chamber music master 
classes and courses with Irina 
Vinogradova, Jörg Dëmus, 
Vitaly Margulis, Jura Margulis, 
Luiz de Moura Castro, Manuela 
Gouveia, Helena Sá e Costa, 
Ralf Nattkemper, Avedis 
Kouyoumdjian, Agne Stepina, 
Jiri Tomasek, Jeanette Fávaro-
Reuter and Walter Moore.

In 2019 was invited to compose 
the soundtrack for the film 
“Shoes” and perform it live on 
the first edition of Film Fest.

Bruno Teixeira

Aos vinte anos de idade, Bruno 
começa a tocar didgeridoo, 
percussão e a praticar mantra 
sentindo uma transformação 
pessoal através do som e da 
música.

Em 2004, aprofundou a sua 
prática de meditação com o 
Dr. Bal Krishna e começou, 
também com ele, os estudos de 
Medicina Tradicional Chinesa 
na Associação Nacional de 

Música de Câmara. Após a 
conclusão da Licenciatura, foi 
convidado pela Escola Superior 
de Música de Lisboa para 
exercer trabalho como Pianista 
Acompanhador, tarefa que 
desempenhou até ao final do 
ano de 2010.

Participou em diversas 
Marterclasses e Cursos de 
Aperfeiçoamento, na área 
de Piano com os Professores 
Irina Vinogradova, Jörg 
Dëmus, Vitaly Margulis, Jura 
Margulis, Luiz de Moura 
Castro, Manuela Gouveia, 
Helena Sá e Costa, e Ralf 
Nattkemper, na área de Música 
de Câmara com Cordas 
com os Professores Avedis 
Kouyoumdjian, Agne Stepina 
e Jiri Tomasek, e na área de 
Música de Câmara com Voz 
com os Professores Jeanette 
Fávaro-Reuter e Walter Moore. 
Em 2019 foi convidado para 
compor a compor e tocar ao 
vivo a banda sonora para 
o filme”Shoes” na primeira 
edição do Film Fest.

Born in Setúbal, having initiated 
musical studies at Luísa Todi 
Academy of Music and Fine 
Arts. Studied with António 
Menéres Barbosa before being 
admitted at the Lisbon Superior 
School of Music, studying 
piano, having graduated 
under the guidance of Jorge 
Moyano (piano), Olga Prats 
and Fernando Fontes (chamber 
music). Gonçalo Simões was 
invited, after graduating, to 

Acupuntura e no Instituto 
Ciências Biomédicas Abel Salazar 
no Porto. 

Em 2004, funda o PazPazes, 
Organismo Multidisciplinar 
de Cooperação, Formação 
e Desenvolvimento Humano. 
No departamento de música, 
desenvolveu a Didgeridoo 
Triboo Club School em 
2006 e o Handpan House 
Club School em 2015, os 
primeiros em Portugal. Através 
do PazPazes, Bruno criou 
projetos relacionados com 
espiritualidade, educação, 
terapia de som, música, cultura 
e artes, etc. Promove concertos 
a solo como multi-instrumentista 
e, com outros amigos. Co-criou 
e participou em diferentes 
projetos através de experiências 
musicais ludo-pedagógicas, 
terapêuticas e meditativas.

At twenty years of age Bruno 
started playing didgeridoo and 
percussion as well as practicing 
mantra, experiencing personal 
transformation through sound 
and music. In 2004 founds 
“PazPazes”, Multidisciplinary 
Organism of Human 
Cooperation, Formation and 
Development. Developed the 
Didgeridoo Triboo Club School 
in 2006 and the Handpan 
House Club School in 2015, 
the first of their kind in Portugal. 
Through PazPazes, Bruno has 
created projects connected with 
spirituality, education, sound 
therapy, music, arts and culture, 
etc. Promotes solo concerts as 
multi-instrumentalist. Co-created 
and participated in different 
projects using educational, ludic, 
therapeutic and meditative 
musical experiences.
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