Ciclo De Cinema ELAS X ELAS
DEDICADO A MULHERES ARTISTAS

PROGRAMAÇÃO
13 SETEMBRO
LOCAL: Sala Casa Comum- Reitoria da Universidade do Porto
DURAÇÃO: 83 minutos
HORÁRIO: 21:30
PELAS SOMBRAS, DE CATARINA MOURÃO
[Portugal/ 2010/ Documentário/ 83 min.]
Sinopse: Um filme que nos faz mergulhar no universo de Lourdes Castro, mostrando-a no
seu quotidiano, na casa que construiu com Manuel Zimbro (falecido em 2003) na Madeira.
"Vem ver a pintura que estou a fazer. Um bocado grande, não cabe em museu nenhum. É
tão pequena, tão pequenina que todos que passam por aqui nem dão por isso. Uma tela
com forma esquisita. O que vale é que não é preciso esticá-la. Por si só, ela está sempre
pronta a receber pinceladas, ventos, estações, chuva, sol....". PELAS SOMBRAS ultrapassa
largamente o formato de "documentário sobre artista" para ser um belíssimo e cúmplice
retrato de uma das mais singulares artistas portuguesas. O filme venceu no Indielisboa Prémio do Público para Melhor Longa Metragem

Trailer: https://vimeo.com/63003842
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REALIZADORA
Catarina Mourão
Nascida em Lisboa em 1969 e licenciada em Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, entre
1993 e 1995 frequenta Mestrado em Cinema e Televisão, na Universidade de Bristol,
Inglaterra «First Class with Commendation» com Bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian.
Em 1995 obtém um prémio de montagem no âmbito do Festival BAFTA, das escolas de
cinema do Reino Unido. Desde essa data tem colaborado em vários projectos de
documentário ao nível da pesquisa e seu desenvolvimento, até à realização, produção e
montagem. Lecionou a disciplina de História do Documentário no curso dedicado à
Realização de Documentário promovido pelo departamento de Comunicação da
Universidade Lusófona de Lisboa. Em Janeiro de 2000 cria a produtora de cinema Laranja
Azul juntamente com a realizadora Catarina Alves Costa, no âmbito da qual produzem e
realizam documentários.

