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A TRAÇA – Mostra de Filmes de Arquivos Familiares apresentada no Festival Condomínio

A TRAÇA – Mostra de Filmes de Arquivos Familiares irá ser apresentada no âmbito do Festival Condomínio
– Festival de Cultura Local em Espaços Habitacionais no próximo dia 21 de junho pelas 21:00 horas na Rua
da Imprensa Nacional, nº81, 1ºfrente.
A TRAÇA que terá a sua primeira edição no princípio de Outubro deste ano, é uma iniciativa do Arquivo
Municipal de Lisboa | Videoteca que tem como objetivo dar a conhecer alguns dos filmes amadores e caseiros
que já tem no seu espólio ou está a receber através de uma angariação aberta em permanência, oriundos de
arquivos familiares, feitos na cidade de Lisboa ou por lisboetas. Estes são filmes muito especiais, misteriosos,
com um cinema muito puro e direto, importantes também por permitirem acompanhar, através de histórias
íntimas, a história da cidade ou do país.
Apesar de se desejar que em todas as suas edições a TRAÇA tenha um formato diferente, dois princípios
irão repetir-se: por um lado, esta mostra será lugar de experimentação, convidando anualmente uma série
de criadores a trabalhar e produzir novos filmes a partir deste arquivo; e por outro lado, estes filmes serão
também exibidos no seu estado bruto.
Esta apresentação da TRAÇA no Condomínio irá cumprir já esta dupla proposta: serão projetados os filmes
de uma família, ao mesmo tempo que são comentados por ela, e a cineasta e antropóloga Catarina Alves
Costa (um dos nove realizadores que este ano está a colaborar com a TRAÇA) irá falar sobre o filme que está
a fazer a partir dos filmes desta e de outras famílias.

http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/eventos/traca-mostra-de-filmes-de-arquivos-familiares/
https://condominiofestival.wordpress.com/

Para mais informações
http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt | Tel: 21 380 71 08 | arquivomunicipal@cm-lisboa.pt
http://videoteca.cm-lisboa.pt/ | Tel: 21 817 04 33 | videoteca@cm-lisboa.pt

