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A peça designada como 60 VHS 
integra-se nas comemorações dos 
60 anos do Cine Clube de Viseu. 
A sua concepção conta com a 
colaboração de 60 autores que 
de alguma forma têm ligação ao 
cinema e/ou ao CCV. Não me vou 
alongar com interpretações e/ou 
significações do que a peça no seu 
todo traduz e menos o que cada 
peça VHS inspira. Cabe ao observa-
dor buscar a razão da imagem que 
a sua retina percepciona. Daí as 
criações artísticas serem belezas 

sublimes, porque, para além das 
intenções do autor, cada obra 
possibilita a sua fruição de uma 
forma intimista, individual e única, 
correspondente à sensibilidade 
de cada Ser Humano. O desafio foi 
lançado, e esse destinava-se a que 
cada autor reflectisse um pouco de 
si próprio na VHS. Para isso, deveria 
servir-se da sua ligação ao cinema 
como espelho do seu EU. Preten-
de-se que a peça seja itinerante, e, 
por isso, absorva em cada Lugar o 
seu genius loci, a sua identidade, 

adquirindo assim, julgo, uma intem-
poralidade que será traduzida por 
cada pessoa que sobre ela reflectir. 
Em meu nome e em nome do Cine 
Clube de Viseu, agradeço a todos 
os autores pela sua colaboração, e 
espero que, no seu todo, esta peça 
seja uma porta aberta para novas 
consciências, novas igualdades 
e novas aceitações de diferentes 
atitudes e diferentes formas de 
expressão.

Kelly Martins

A análise de uma imagem 
possibilita um olhar mais crítico. 
Uma só imagem transporta uma 
multiplicidade de significados/
significantes, e desencadeia um 
vasto leque de conexões. Ela é, por 
si só, um elemento de profunda 
plasticidade, pois, ao recriar 
a realidade, tanto nega como 
acentua a sua percepção. Saber 
lê-la, descodificá-la, possibilita 
maior fruição e um encontro mais 

abrangente com determinada obra. 
A proposta desta peça colectiva 
surgiu da vontade de propor o 
estudo e a pesquisa da imagem num 
sentido mais lato, incluindo as artes 
plásticas, as artes performativas e o 
design, como actividades regulares 
do CCV. 
O gratificante reencontro com 
antigos colaboradores possibilitou 
um fluido de partilhas de projectos, 
ao todo 60 criações, para a 

concretização da 60VHS. Estou 
profundamente grata a todos. 
E como é de cinema que se trata, 
esta será uma peça em movimento. 
A sua viagem começa em Viseu, 
na Casa das Memórias, e não terá 
fim. Viajará por várias instituições 
lembrando que o CCV existe e que, 
graças a todos, está de muito boa 
saúde.
 
Margareth C Lacerda

Kelly Martins & Margareth C Lacerda

Coordenação do projecto





Cine Clube de Viseu

Aniversariante

O Cine Clube de Viseu colocou esta 
cidade do interior, desde os anos 
1950, num dos lugares de honra do 
cineclubismo português. Foi original, 
quando incentivou sessões infantis, 
e para escolas, quando saiu à rua 
com o cinema, quando realizou 
concursos nacionais de fotogra-
fia ou implementou uma rede de 
programação cultural regional. Foi 
persistente, nunca desistindo do cin-

ema de autor, dos ciclos de cinema 
temáticos, ou de intervir em épocas 
de marasmo cultural na cidade – 
nunca desistindo do público, no fun-
do. OK, o Cine Clube de Viseu sempre 
trabalhou para a comunidade. Mas 
esta é uma prenda de aniversário 
que traz tanta amizade, carinho e 
CINEFILIA, que é impossível ao Cine 
Clube não se sentir profundamente 
sensibilizado.

São muito mais do que 60 VHS, são 
60 gestos de voluntarismo e em-
penho que dão uma alegria imensa a 
este cine clube de 60 anos de idade. 
E recordamos João César Monteiro, 
vendo este caleidoscópio de sonhos, 
filmes, emoções, memórias, ideias: 
“E a beleza do mundo, como se sabe, 
é a beleza do cinema”.

MUITO OBRIGADO
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1 Poema Visual

Colagem e acrílico 
2015

Emerenciano

Artista plástico

POEMA VISUAL - composto pela cas-
sete associada ao filme, a representa-
ção sintética de três figuras, que assu-
mem uma centralidade emblemática, 
e a sugestão de dois apontamentos 
escritos, a figuração da escrita (a 
escrita considerada a mais importan-
te invenção do Homem, que arrasta 
todas as outras). 



2 Stalker

Tinta-da-china sobre papel
Fabriano 300gr 
2015

Inés González

Artista plástica  

¿Por qué Stalker? El cine no sería el 
cine sin Andrei Tarkovski, ni tampoco 
el arte. Las enseñanzas y mirada del 
genio nos han marcado para siempre, 
o por lo menos a mí, que vuelvo una y 
otra vez sobre estos conceptos refe-
renciales. Esas meta realidades, esa 
belleza efímera, ese amor al silencio y 
la soledad creativa.
Todos perseguimos de alguna manera 
“La Zona”, la conquista de nuestros 
deseos más recónditos, sin esa pul-
sión estaríamos muertos.



3 SixtyPTO-CCV

Customização sobre VHS 
2015

Yann Thual

Artista plástico / animador / realizador   
de cinema de animação

“SixtyPTO-CCV” é uma VHS custo-
mizada que pretende simbolizar 60 
anos de suportes de cinema. 60 anos 
de suportes físicos com: a tradicional 
película de cinema usada desde 1895, 
a fita magnética típica do formato 
vídeo dos anos 75 aos 2000 e o 
incontornável DVD do formato digital 
actual. 60 anos de suporte moral 
desempenhado pelo CCV desde a sua 
criação, em 1955, até hoje.



4 The Anatomy Lesson 

Técnica mista 
2015

José Barrias

Artista



5 Colecção

Tinta sobre papel  
2015

Ricardo Angélico 

Artista plástico

O desenho interpreta uma fotogra-
fia tirada à minha colecção de VHS 
tal como está (des)ordenada neste 
momento, tão cuidadosamente 
preservada quanto esquecida, na sua 
carinhosa e anacrónica duplicação. O 
título alude à minha natureza acumu-
ladora e ao clássico filme de William 
Wyler (1965), sobre um solitário 
que rapta borboletas com corpo de 
mulher.



6 Hollywood 

Técnica mista 
2015

Raquel Rocha 

Pintora

Hollywood… Sexo… VHS. O objecto 
que nos anos 80 deu um novo espaço 
ao cinema erótico; ou não fossem 
estes filmes quase tão antigos como 
o cinema... Carmencita (1894)… Le 
Coucher de la Marie (1896)… O Beijo 
de Maio Irwin (1896)… Après le Bal 
(1897)… Peeping Tom no Quarto de 
Vestir (1905)… A L’ Ecu d’ Or ou La 
Bonne Auberge (1908)… The Cheat 
(1915)… Inspiração (1915)… Atrás da 
Tela (1916)… e hoje nos cinemas As 
Cinquenta Sombras de Grey.



7 K7 pirata

Técnica mista 
2015

Alexandre Sampaio, 
Abel Santos 
e Acácio Santos

Artistas

Cassete de vídeo fragmentada. Peça 
interactiva, com registo escrito sobre 
fita magnética, denunciando a prática 
de cópias e downloads ilegais de 
obras sujeitas a direitos de autor.



8
Vento do Norte 
de África

Vinil autocolante 
2015

Mariano

Criativo Comentário sobre a peça? 
Segundo ele, está fixe.



9 décadadeoitenta

Impressão 3D 
2015

Ana Cristina Frias 

Designer 

décadadeoitenta#museual-
meidamoreira#omeuprimei-
rofilmenocineclubedeviseu# 
rumblefish#francisfordcoppo-
la#ano2015#interpretaçãográfi-
ca#impressão3D



10 primeira vista

Acrílico 
2015

Margareth C Lacerda

Pintora

Foram amores à primeira vista... 
CCV e Mizoguchi. Em 1983, Contos 
da Lua Vaga, numa pequena sala da 
sede, na Av. António José de Almeida, 
meia dúzia de gatos pingados: eu, Zé 
Fernandes, Alex, Paulo Nabais, Paula 
Nabais, Leonardo. Depois, café bem 
acompanhado no Lord e pão quente 
na Rua Direita lá pelas duas da manhã 
— só alimentos para o espírito. 



11 No Meaning

Acrílico 
2015

Kelly Martins

Arquitecta

Esta peça surgiu da ideia de repre-
sentar em uma VHS — um suporte 
cinematográfico em não uso — uma 
ilustração de cinema, para muitos 
uma peça clássica da sétima arte, e 
que em muito representa as minhas 
primeiras lembranças cinéfilas.



12 Greedy

Spray acrílico e colagem 
2015

Carlos Salvador 

Professor de Artes Visuais

André Breton, fundador do Surrealis-
mo, atribuiu a Salvador Dalí a alcunha 
“Avida Dollars”, querendo com essa 
expressão significar ‘greedy for 
dollars’, ou seja, ‘ávido por dinheiro’.
Curiosamente, para além disso, a 
expressão original é também um [deli-
cioso] anagrama para “Salvador Dalí”.
A expressão ‘greedy for dollars’ en-
cerra, infelizmente, uma grande parte 
da história do Cinema.



13 Corking

Pirogravura sobre cortiça  
2015

Carolina Marques

Arquitecta

A cortiça é Natureza tatuada, tal 
como a fita que regurgita luz e sons 
que o cérebro processa. A VHS é um 
ecossistema de elementos físicos 
que permitem aceder a um mundo 
vasto de imagem e som, fazendo 
transbordar do objecto tecnicista 
e inerte toda a ecologia contida no 
Universo!



14
Uma história 
de violência

Fita magnética 
2015

Hugo de Almeida Pinho 

Artista plástico

Nesta obra, a fita magnética é retirada 
do interior da cassete, envolven-
do-a e ocultando-a. A fragilidade e 
materialidade da fita revela-se. Este 
movimento de exteriorização e inver-
são, origina uma situação absurda e 
contraditória, convocando a falência 
e o carácter obsoleto do objecto. A 
denominação da obra intensifica a 
inscrição de um registo oficial derra-
deiro, citando A History of Violence 
de David Cronenberg, o último filme 
da indústria cinematográfica a ser 
editado em VHS.



15

Man with a movie 
projector ou como 
o VHS matou o 
projeccionista

Spray Molotow e caneta Posca 
2015

Dedo Mau

Ilustrador

Da sala fúmida até ao sofá húmido.
Já não se vê cinema como antigamen-
te, sendo que nunca se viu! Porque 
o antigamente já foi a sépia e agora é 
banda larga.



16 Paisagem

Acrílico 
2015

Joana Rêgo

Artista plástica /  
professora do ensino superior

Que filme poderíamos esperar visua-
lizar quando a embalagem do mesmo 
é revestida de pintura de relva e tem 
como título paisagem?
Um invólucro obsoleto, mas que 
ainda poderá contar histórias, uma 
narrativa onde a paisagem, conceito 
tanto presente na geografia como 
nas artes, mantém uma forte relação 
com o visual e com o imediatamente 
percebido, ou não... Paisagem como 
definição da porção visível do espaço, 
bem como a sua representação. E 
tudo o resto é paisagem...



17 Entrando na Zona

Acrílico 
2015

Luís Troufa

Artista plástico

Entrando na “Zona”, do filme Stalker 
de Tarkovski. Na “Zona” não existe 
nada de específico, sendo somente 
um sítio onde um certo “limite” foi 
estabelecido. Para lá deste “limite” 
existe outro lugar, um lugar onde po-
demos projectar as nossas crenças, 
medos, as realidades do nosso íntimo. 
A “Zona” é o branco imaculado da tela 
cinematográfica (Slavoj Žižek).



18 Sem título

Spray e caneta Posca 
2015 

Júlio Dolbeth  

Pintor / ilustrador

“Sometimes I fake my memories if 
they’re not recorded on tape”



19 Sem título

Acrílico 
2015

Rui Vitorino Santos

Designer / ilustrador / professor               
do ensino superior 

“Two legs look so good together, don´t 
you think?” in A Zed & two noughts 
(1985), Peter Greenaway.



20 Banshun

Técnica mista (montagem) 
2015

Avelino Sá 

Artista plástico

YASUJIRO OZU — Oriente/Ocidente 
— A coexistência entre uma imagem 
real e uma imagem virtual que lhe 
corresponde como um duplo, dando 
origem a uma imagem/cristal. A 
multiplicidade da realidade produ-
zida por um espelho faz proliferar as 
imagens virtuais que o espelho capta. 
A imagem/cristal é o imaginário cuja 
noção não se confunde com o irreal, 
mas com algo onde não é possível 
distinguir o real do irreal. 
Imagens/ideias contemplativas do 
vazio, imagens diretas do tempo — “a 
forma imutável daquilo que muda”
(G. Deleuze)



21
Para uma memória do 
ano dos teus 60 anos

Impressão em vinil e colagem 
2015

Rui Aguiar

Artista plástico / pintor



22 Tarde de cinema

Técnica mista  
2015

Susana Bravo

Artista plástica

O sofá carregado de gente pequena, 
de gatos e cães e a luz a escorrer de 
um écran que quando desligado era 
verde. Todos os olhares pousados no 
mesmo lugar agora quietos depois 
abertos de espanto. Ou fechados de 
medo. E durante umas horas, só vivía-
mos através dos olhos e viajávamos 
assim. Juntos. 



23

A inusitada longínqua 
aragem sem se perder 
nos cospe na boca

Impressão digital em acrílico e vinil 
2015

Filipe Marques

Artista plástico

Mas que esperamos nós aqui n’Ágora 
reunidos? / É que os bárbaros hoje vão 
chegar! / Mas por que reina no Sena-
do tanta apatia? / Por que deixaram 
de fazer leis os nossos senadores? / 
É que os bárbaros hoje vão chegar.                                                                                
/ Que leis hão de fazer os senadores? 
/ Os bárbaros que vêm, que as façam 
eles. / Mas por que tão cedo se ergueu 
hoje o nosso imperador, / E se sentou 
na magna porta da cidade à espera, / 
Oficial, no trono, co’a coroa na cabeça? 
/ É que os bárbaros hoje vão chegar. (...)                                                                                                  
Cavafis



24 VHS 13395718, 

Acção sobre VHS 
2015

César Rodrigues

Artista plástico

Foi gravado na cassete um pequeno 
vídeo onde revelei alguns dados pri-
vados, tais como passwords de email, 
códigos de cartões e do meu banco 
online. Também partilhei algumas 
histórias sobre mim que, até hoje, 
apenas foram reveladas a algumas 
pessoas. De seguida, a cassete foi 
queimada. 



25 Sem título

Técnica mista  
2015

Paula Castro

Pintora / ilustradora

Um Lugar persistente no meu so-
nho... eminentemente poético e de 
recolhimento, dissonâncias de luz  e 
cor, causadoras de um turbilhão de 
sensações... Um filme...



26 Translado

Técnica mista 
2015

Raquel Balsa

Designer / ilustradora

As imagens estão em relação. Uma 
forma de criatividade consiste em mu-
dá-las de lugar. Uma teia de palavras se-
leccionadas e em interacção umas com 
as outras, a partir do livro “Notas sobre 
o cinematógrafo” de Robert Bresson, é 
a imagem que dá corpo a esta cassete. 
Escritas com uma fonte criada para o 
propósito e em que a feição de cada 
caracter é dada por uma linha contínua. 
(Esta obra é) Fruto de uma reflexão em 
aberto e fascínio pela limpidez do livro. 
O espanto é a admiração perante o que 
está a acontecer, através da criação de 
novas imagens. Relações.



27 Sem título

Técnica mista 
2015

Jaime Raposo

Ilustrador / artista plástico

Sendo a cassete VHS o suporte plásti-
co da obra, o ilustrador tentou recrear 
os desenhos com que, na sua infância 
e adolescência, preenchia as embala-
gens das cassetes. Eram desenhos que 
tentavam ilustrar os filmes gravados 
nessas mesmas cassetes, mas muitas 
vezes os referentes expandiam-se 
para além dos do filme gravado, crian-
do uma colagem desordenada e caóti-
ca de personagens, planos, paisagens 
e efeitos especiais de vários filmes. 
A recreação não se limita a um mero 
exercício de cópia de uma prática 
passada, ao deixar entrar os processos 
pictóricos actuais do ilustrador.



28 1.ª sessão 

Técnica mista 
2015

Ana Seia de Matos

Designer / artista plástica

Na 1.ª sessão do CCV a que fui com 
a minha mãe, projectaram o filme 
Buena Vista Social Club. Penso que 
terá sido em 1999 e é engraçado 
pensar que assim de repente se criou 
uma rotina que ainda hoje persiste, a 
de irmos juntas sempre que podemos 
a uma sessão de um cinema mais 
introspectivo. Esta VHS funciona 
como homenagem a esse filme e ao 
CCV por não nos deixar embrutecer 
(palavras da minha mãe).



29

VHS não intervencionada

Jorge Humberto 

1962 — 2015



30

Técnica mista 
2015

João Pedro Chaves

Arquitecto

A porta, o elemento central da peça, a 
divisão entre habitar o interior ou ex-
terior; uma separação entre a realida-
de e a mera ficção. A obra tem como 
ponto de partida a icónica imagem do 
filme The Shining (Kubrick, 1980) aqui 
descontextualizada, aproximando 
a arquitectura do cinema, indispen-
sável para dar enquadramento e 
materialização às palavras.



31
We made those 
memories for ourselves

Acrílico e colagem sobre papel colado 
2015

Diana Costa

Artista plástica
 



32 Sem título

Técnica mista  
2015

Graça Gomes

Realizadora de cinema de animação

A parte não visível da cassete, relem-
brando-nos que o cinema e o vídeo se 
constroem imagem por imagem.



33

Passport to Pimlico X 
(139,86)/ The Horse 
Whisperer X (261,81) = 
CCenta_Vhs_NT

(formato original, suporte): Ficheiro 
QuickTime DV Pal, cassete VHS. 
Duração: 60 minutos. 
2015

Nuno Tudela

Realizador /  
professor do ensino superior

60 anos depois, o filme da primeira 
projecção do Cine Clube de Viseu, 
Passport to Pimlico (Henry Cornelius, 
1949), vê-se remediado a partir da 
sua cópia descarregada do YouTube, 
acelerado em 139.86% para durar 
apenas 60 minutos e redimensionado 
para formato PAL.
É sobreposto por composição 
difference a The Horse Whisperer 
(Robert Redford, 1998), recuperado 
digitalmente da cópia existente na 
cassete VHS, acelerado em 261,81% e 
redimensionado em 148,37%.



34
O Homem por detrás 
da bobine

Baixo relevo 
2015

João de Brito Vidigal

Escultor



35 Branca

Óleo 
2015

Leonel Cunha

Pintor

O título remete para a falha da memó-
ria, a branca, a dificuldade em aceder 
à informação.



36 Sem título

Técnica mista 
2015

Israel Pimenta

Artista plástico / actor de cinema



37 Sobreposição 

Papel químico plastificado  
2015

Fabrizio Matos

Pintor 

À semelhança do VHS, onde se sobre-
punham gravações de filmes ou ou-
tros conteúdos, e consequentemente 
existia uma perda de qualidade que 
aumentava com o decorrer do tempo. 
Esta peça é uma sobreposição de 
desenhos em papel químico. A cor 
escura, como a fita da cassete VHS, 
mudará de cor com o tempo. E nele 
estão gravados os vários desenhos 
sobrepostos, como conteúdos num 
VHS. 



38 Sem título

Papel autocolante, fita gaffa                           
e caneta de feltro 
2015

Pedro Tudela

Artista plástico



39 Burn it

Colagem 
2015

Ana Cristina Campos

Artista plástica



40 Sem título

Técnica mista 
2015

Tózé Dias 

Artista plástico



41 A primeira VHS

Acção sobre VHS 
2015

João Dias 

Artista plástico

Estamos perante um exemplo da 
idade da pedra das cassetes de vídeo, 
em experiência, perto da altura em 
que se viria a definir a VHS como a 
conhecemos. 
(cassete encontrada perto do labora-
tório da Sony — Tokyo — circa 1982)



42 Criança

Legos e cola 
2015

Pedro Pires

Artista plástico

Na minha intervenção utilizo legos 
para reconstruir a face de uma casse-
te de video. O lego é um objecto que 
simboliza a criatividade no seu estado 
mais livre. É enquanto crianças que 
somos mais espontâneos, mais 
intuitivos e crus, qualidades essen-
ciais também para os imaginários do 
cinema, onde não há limites e tudo é 
possível.
Esta obra foi criada em conjunto com 
uma criança de 5 anos.



43 Sexualidades

Técnica mista 
2015

Vicente Viriato  
aka VOID

A arte e a sexualidade estão de mãos 
dadas desde sempre. Tal como os pa-
vões cortejam as fêmeas, e as fêmeas 
os pavões, nós, humanos, também 
nos cortejamos mutuamente, usando 
cada vez mais o poder criativo das 
nossas mentes. Assim o cinema aca-
ba por ser a arma perfeita para esse 
fim (cortejar, até que ponto?).



44 Woman in Tears

Ilustração 
2015

Rosário Pinheiro

Designer / ilustradora

“Nothing is more beautiful than a 
woman in tears” 
 in Une Femme est une Femme,
Jean-Luc Godard 1961.



45 Sem título

Técnica mista 
2015

Nuno Lacerda Lopes 

Arquitecto / cenógrafo

É apenas um take, um pedaço de me-
mória, um denominador comum das 
nossas vidas, onde nos projectamos; 
por onde circulamos; nas cidades 
que vivemos; nos caminhos materiais 
e imateriais que construimos; um 
vazio cheio de graça(!) aberto à nossa 
imaginação.



46 Luz Interna 

Ilustração a caneta 
2015

Luís Belo 

Ilustrador 

A 20 de Novembro de 1987, dia em que 
nascia, passava no Cine Clube de Vi-
seu, em ante-estreia nacional, As Asas 
do Desejo de Wim Wenders. É acerca 
desse filme e da sua história que se 
cria esta obra, porque o filme ilumina, 
este filme ilumina. A sua história 
faz-se da história da humanidade, dos 
momentos sombrios, de incerteza, de 
beleza, de alegria e de amor.



47 Duas Vias

Impressão e colagem 
2015

Nuno Rodrigues 

Designer

Simples contraposição de dois 
universos cinematográficos, tão dis-
tantes e tão próximos. Paris, Texas de 
Wim Wenders, e Dumb and Dumber, 
dos irmãos Farrelly.



48 O tempo voou!

Técnica mista 
2015

Paulo Medeiros

Artista plástico

Escuro, as fachadas refletiam um foco 
de luz emanado pelo ruído regular de 
uma “máquina brutal”. Recordo as suas 
duas grandes orelhas e algo parecido 
com uma lanterna de onde saía o tal 
foco de luz, que terminava algures num 
lençol, suspenso entre duas janelas, 
onde um gato se mexia em movimentos 
uniformes. O tempo voou, e hoje, de 
óculos, vejo aquele gato a saltar mesmo 
à frente do meu nariz.



49

O cinema morreu, 
tal como todas 
as outras artes 

Técnica mista 
2015

Zétavares

Designer gráfico / ilustrador / cenógrafo

O trabalho tem por base o resulta-
do de um conjunto de conversas e 
tertúlias, em jeito de sondagem com 
amigos, sobre o cinema e os filmes 
que (n)os marcaram. Dessa discussão 
nasceu o trabalho apresentado.



50 Para sempre

Tinta acrílica, fita cola, marcador 
2015

João Garcia 

Designer / fotógrafo

O fim do VHS foi a primeira vez que 
tive noção do quão efémeros podem 
ser os suportes de imagem. Mas foi 
também o momento em que passei 
a olhar o cinema na sua dimensão 
intemporal — reflexo de uma época, 
pronto a atravessar as seguintes. 
Cassetes, discos ou bobines só têm 
sentido porque transportam em si 
o cinema, e com ele, a possibilidade 
do encontro entre um filme e um 
espectador. Sem essa possibilidade, 
o suporte é uma vil prisão que arrasta 
o cinema para a sua deasaparição.
Ao ritmo de 24 imagens por segundo, 
45 445 017 600 é o número de ima-
gens às quais o CCV assistiu entre os 
dias 16 de Dezembro de 1955 e 16 de 
Dezembro de 2015.



51 Paradigma

Acção sobre VHS 
2015

Ícaro 

Artista plástico / animador

A peça é construída apenas pelos 
elementos iniciais que constituem 
a cassete VHS. A transformação é a 
inversão dos sentidos contidos no 
próprio objecto. É a transgressão dele 
próprio por ele próprio...
Continua ou não a Ser…



52 The End

Técnica mista 
2015

Tânia Duarte

Animadora

No percurso da vida, vamos  cons-
truindo passo a passo o nosso 
caminho. Neste experienciar, nada se 
perde, tudo se transforma. O fim é o 
princípio...



53
Memórias de 
cineclubista

Esquiço com caneta Posca 
2015

Ana Paula Nabais 

Arquitecta 

Memórias de cineclubista: sessões 
aos sábados à tarde, diversos ciclos 
de cinema, ”cinema na feira”, “cinema 
no parque”, as muitas tertúlias e 
alguns debates… as esperas pelo pão 
quente nas sessões nocturnas.
Esta sessão ficou particularmente 
gravada.
“Cinema no Parque”, Apocalypse 
Now, noite escura, árvores por vezes 
em movimento, o ambiente perfeito 
para quase me transportar para o 
interior da tela.



54 Sem título

Colagem 
2015

Tiago Lopes  

Pintor



55

Balada Mecânica no 
Clube dos Esquecidos, 
ou Sementes Amargas 
(Veneno)

Acrílico e colagem sobre cortiça  
2015

Margarida Azevedo 

Artista plástica

A semente. O ovo. O fora. O dentro. 
O Segredo. Crescer com a Nostalgia 
da inocência. Da escrita de Arseni 
Tarkovski à caixa (ovo) de capturar 
imagens e convertê-las em luz e 
sombra. Tarkovski trinca uma laranja 
(Mecânica), Bergman colhe morangos 
e observa o Ovo ao microscópio. O 
tempo. Barta reúne o Klub Odlozeny-
ch, o arquipélago de emoções per-
didas. E é perdidos no Nevoeiro que 
Norstein nos posiciona para tocar no 
essencial.



56 dis-clo-sure 

Técnica mista 
2015

Nicolau Tudela

Pintor

“Uma caixa sem dobradiças, chave 
ou tampa, e contudo dentro dela 
está guardado, dourado tesouro 
escondido”.



57
ViVi ViVi - 
(ViVideoViagemViseu) 

Acrílico 
2015

Sebastião Resende 

Artista plástico



58 60 anos em VHS

Fotografia digital sobre papel                   
sobre cartão canelado 
2015

Francisco Laranjo

Artista plástico /  
professor do ensino superior

A peça produzida sobre a casse-
te VHS remetida é a sua imagem 
fotográfica dissimulada sobre cartão 
canelado de embalagem. Como se a 
imagem da imagem e a representação 
da representação não fossem mais 
que isso só, em reciclados de comu-
nicação onde a memória se reinventa 
sem que o tempo a cristalize para 
sempre.



59 Sem título

Colagem 
2015

Gil Afonso Chaves

Profissional das tecnologias                         
de informação

Acontece por vezes o cinema 
arrancar-nos à crosta dos dias. São 
momentos pessoais, intransmissíveis. 
Inspirados por um desses momen-
tos, o Gil, a Isabel Valinho e a Rosa 
construíram no Cine Clube de Viseu 
uma exposição. Recuperam-se nesta 
cassete elementos dessa memória, 
de um Cine Clube com várias dimen-
sões. Como o cinema só nos mostra 
o que conseguirmos ver, temos que 
espreitar.



60 Anos 80

Colagem 
2015

Gina Afonso Chaves 

Designer / professora

Para quem, como eu, veio de fora, a 
Viseu nos anos 80 faltava Mundo... 
Graças ao Cine Clube, o meu horizonte 
foi alargado e recheado de filmes, 
realidades e ficções. Cinema no par-
que, na Feira, por quase todo o lado, 
tornaram os meus dias mais intensos. 
A ilustração que fiz recorda exatamen-
te isso, com imagens de alguns dos 
muitos filmes vistos. Sem esquecer o 
incontornável Argumento.
Obrigada, Cine Clube.










