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SESSÃO A 

 
 
 
WALKTHROUGH  
Realização: Sofia Salt  
País de produção: Reino Unido | Duração: 00:03:19  
 
 
“Walkthrough” é um filme “making-of” com uma história.  
Quando uma marioneta sofre um acidente, antes de estar terminada, é necessário fazer uns ajustes… 

 
Esta animação de marionetas em pixilação (Stop-motion), torna visíveis os desafios desta forma de 
animar.  Apresenta o projeto de construção de uma marioneta, a partir da sua estrutura interna (esqueleto) 
e respetivas articulações (juntas que implementam o conceito de junção ball-and-socket, onde uma esfera - terminal 
de uma secção - está livre para executar qualquer movimento de rotação enquanto fica segura por um encaixe - terminal 
da secção seguinte -  cujo aperto suspende o movimento na posição pretendida). Braços em arame e partes 
amovíveis, tais como expressões faciais e cabelo, ganham vida e apresentam uma perspetiva de grande 
sensibilidade quanto às contingências que podem ocorrer a uma figura animada como a um ser humano.... 
Esta forma de animar recorre a uma das mais antigas técnicas cinematográficas: a animação stop-motion 
é conseguida quando se fotografam objetos cuja posição ou configuração vai sendo alterada entre cada 
imagem. Estes fotogramas, quando exibidos na velocidade normal de projeção, criam a ilusão de 
movimento. Isso pode ser feito com bonecos, objetos, brinquedos, pessoas, etc... 

                           

 

 

POUR UNE POIGNÉE DE CARAMELS  
(POR UMA MÃO CHEIA DE CARAMELOS) 
 
Realização: Nghia BUI TRUNG, Clara DULAUT,  
Martin FETTUCIARI, Nikita GAVARDNOYER,  
Bérenger GUILBAULT, Timothée MARON, Ugo MASUTTI 
 
País de produção: França | Duração: 00:06:00 
 
A Avó e o Avô, um casal de idosos, estão prestes a assaltar o bar  
da casa de repouso… por uma mão cheia de caramelos.  
 
Eles imaginam-se Bonnie & Clyde, o célebre casal de bandidos,  
bonitos e implacáveis. 
 
Excelente comédia em animação digital 3D. que faz pensar 
na “geração grisalha” em que o mundo ocidental mergulha… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NORI 

Realização: Sara Grencho  
País de produção: Portugal | Duração: 00:02:23 
 
Um jovem narval tenta lidar com as consequências do  

impacto causado pelos homens no seu meio ambiente.  

Talvez ainda haja tempo para a mudança… 

 

 

 
 

Este é um desenho animado clássico. Hoje 
também designado (2D), o filme propõe uma 
visão sobre a dramática pegada ecológica que 
vem crescendo, oferecendo o ponto de vista de 
uma espécie ameaçada – cujo comportamento 
não é mais do que uma sugestão de valores 
humanos, num (sério) alerta ao alheamento 

 

 

 

 
UNDER PRESSURE (SOB PRESSÃO) 
 
Realização: Vasil Bogdanov 
 
País de produção: Bulgária | Duração: 00:06:00 
 
No filme assistimos ao esforço de um homem que tenta chegar do trabalho a casa o mais rápido possível, porque 
deixou uma torneira aberta.           Pelo caminho, inicia um efeito dominó que leva à inundação de toda a cidade. 

desenho animado clássico (2D) 

 



THE PIT 

Realização: Markéta Smolíková Kubátová  
País de produção: República Checa | Duração: 00:08:53 
 
Um filme de animação ao estilo “Odisseia no Espaço”, 

uma comédia/confusão cujas proporções podem levar a um erro fatal.  

 

Surpreendente comédia em animação digital 3D. A evolução dos acontecimentos e pequenas histórias 
dentro da história faz pensar em contextos e narrativas que o final se encarrega de surpreender… 
 
Curiosa é a desconstrução de simpatias que acabam por se gerar, relativamente aos personagens e das 
expectativas que também vão crescendo, quanto ao que é dado ver e antecipar (preconceitos ?)… 

 

 

HOPUS 
Realização: Lucie Kokoliová  
País de produção: República Checa  
Duração: 00:03:31 
 

Esta curta-metragem mostra a final de um Campeonato de Salto.  

Acompanhamos cada participante até à final,  

altura em que se dá uma reviravolta.  

 

 

 

À primeira vista, os saltos em esqui 
aparecem-nos como a modalidade 
nobre e pacífica que conhecemos.  

Mas o que acontecerá se os  
esquiadores forem uma lebre, uma 
cobra ou um urso polar ?!? 

Neste desenho animado clássico (2D), são animais que competem num disputado campeonato. Com 
reviravoltas inesperadas, a sátira aos comportamentos e cultura humanos reserva um final emocionante. 



TOC 
Realização: Aitor Herrero  
País de produção: Espanha | Duração: 00:06:00 
 
 

Toc, um homem pré-histórico com comportamento  

obsessivo-compulsivo vai viver uma história de amor  

tão excitante que será lembrada até aos nossos dias… 

 

 

 

 

 

 

 
Nesta animação digital (3D), os processos de convivência dentro de um casal pré-histórico, com os seus 
encontros e desencontros, desenvolve-se à volta dos prós e contras de um comportamento visto como 
patológico: a compulsão obsessiva do protagonista aproxima-o e afasta-o da companheira, com reviravoltas 
inesperadas. A sátira aos comportamentos e cultura humanos reserva um final emocionante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THE FLAT  
 
Realização: Lev Voloshin 
 
País de produção: Moldávia | Duração: 00:01:24 
 
Todos os dias, cada um de nós produz lixo. Esta curta-metragem descreve a jornada do lixo no Planeta. O fim 
do filme deixa uma questão em aberto: qual é o destino final do lixo e o que é que realmente lhe acontece? 
 

 

 

Esta pequena animação, de técnica tradicional  
que recorre a desenho, pintura e recortes (2D)  
aborda, com bom humor, o impacto do Homem  
sobre a Natureza, invocando ainda conceitos e 
mitologias como as da cultura chinesa e indiana 
em que o nosso mundo repousaria sobre…  

…o dorso de uma tartaruga. 

 



AVEC LE DO DE LA CUILLÈRE 

 
Realização: Laurent Wassouf,  
Clément Crosnier, Edgard Cros,  
Theoline Chapas, Nolwenn Pétereau,  
Nedellec Anouk, Lucas Ancel. 
 
País de produção: França | Duração: 00:06:00 
 
Uma jovem sozinha na cozinha, lava a louça. Subitamente, começa a ouvir uns sons exóticos provenientes do 
lavatório que lhe permitem fugir do tédio da tarefa que tem em mãos. 
 
Todo o filme, em animação 3D, embora simule um grafismo próximo dos recortes ou mesmo do desenho, 
é pura comunicação universal. Através de sons, ritmos e silêncios são criadas composições musicais que 
vinculam cumplicidades entre desconhecidos. Neste contemporâneo mundo onde a comunicação digital é 
a palavra de ordem, somos transportados para o mundo analógico das emoções. É curiosa a expressão 
que dá o título ao filme: “Com as costas da colher” é usada em língua francesa para fazer referência a algo 
que não é particularmente favorável ao destinatário. O que quer que se sirva com as costas de uma colher 
é pouco ou mesmo nada, constitui uma “dádiva” enganadora… como o trabalho alienante de uma cozinha 
ao fim do dia. A comunicação, a criação, assumem-se então como recursos – involuntários ou inconscientes 
que sejam – capazes de “virar o bico ao prego”, ou como as metáforas sugerem, “virar a colher”, de modo 
a colhêr os resultados do trabalho - que não tem de ser encarado como algo necessariamente penoso ou 
um fim em si mesmo, antes um meio que viabiliza um fim. 

 

 

 


