	
  

	
  

O Festival de Animação de Lisboa | MONSTRA celebra a transversalidade
artística, e propõe a cada ano fazer encontrar pessoas de diferentes artes, transmitir
novos olhares artísticos, usando como base a linguagem mais pluri e transdisciplinar que
conhecemos, o cinema de animação.
A MONSTRA 2015 irá decorrer entre os dias 12 e 22 de Março e celebra o seu
15º aniversário.
É verdade, foi já há quinze anos que iniciámos um movimento que cresce e tem
ganho adeptos a cada ano que passa. Mantemos as nossas grandes áreas fundamentais:
Competição, Retrospectivas, MONSTRINHA, Formação, Exposições, Transversalidades,
Edições Monstra, acrescentando a cada ano outros olhares e outras parcerias, como a
MONSTRINHA vai à escola, A MONSTRA Universitária, ou olhares sobre géneros
específicos como o DokAnim, o TerrorAnim ou o MiniCinema.
Este ano, a Monstra recebeu mais de 1700 inscrições, o que representa um
aumento de mais de 500 filmes relativamente a 2014. O Festival prepara-se para exibir
470 filmes de animação, entre curtas e longas-metragens, em salas como o Cinema São
Jorge, o Cinema City Alvalade ou o Cinema Ideal e tem como parceiros o Centro Cultural
de Carnide, o Museu Nacional de Etnologia, o Teatro Meridional e a Academia
Almadense, invadindo a cidade em 18 espaços diferentes, em termos artísticos e de
públicos.
No ano em que o Festival comemora 15 anos, nasce uma nova competição numa secção
do festival muito importante que é a MONSTRINHA, premiando o melhor filme desta secção. Os
filmes serão avaliados por um júri graúdo (profissional) e miúdo (o público).

Pela primeira vez, a Monstra irá decorrer simultaneamente no município de
Lisboa e de Almada e, uma das grandes novidades da edição deste ano é a
descentralização do Festival para as cidades de Santarém, Porto, Coimbra, Gouveia,
Portalegre e Ponta Delgada nos Açores.
O tema do Festival é: A América Latina. Vamos celebrar, como “país”
convidado a Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colômbia, Cuba, Equador, México, Perú,
Venezuela, entre outros, trazendo a Portugal autores e obras de grande riqueza, cor,
expressividade e criatividade.
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Daremos a conhecer ao público português uma viagem desde os primórdios da
animação latino Americana até às estreias das últimas obras, passando por autores
consagrados, novos artistas e estudantes.
No ecrã, para além da região convidada, apresentamos o melhor do mundo
actual da animação em cinco competições: filmes portugueses, curtíssimas, estudantes,
curtas e longas-metragens.
Propomos ainda uma viagem pela história da animação com grandes obras de
arte como O Rei e o Pássaro (talvez a melhor longa-metragem de sempre do cinema
europeu e mundial), A ilha de Black Mor (estreia na MONSTRA 2005), Krysar a obra de
referência Checa em termos de animação de marionetas. Entre muitos outros.
Destaque ainda na programação de cinema de longa-metragem para a
homenagem ao grande realizador japonês Isao Takahata com uma visita à parte
significativa da sua obra e com destaque para a estreia do seu último filme: O Conto da

Princesa Kaguya.
Para celebra os 15 anos do Festival introduzimos duas novas secções, cujo ano de
2015 é apenas o início. A Animação Experimental terá um programa curado todos os
anos por um artista diferente que mostra o melhor que se faz em todo o mundo na
animação “menos convencional”. Para esta edição convidámos o realizador, músico e
ilustrador Rastko Ciric que virá ao festival apresentar um programa de curtas de
animação experimentais variadas em termos cinematográficos, cronológicos e
geográficos. A outra secção “novata” do festival é dedicada aos vídeo clips de música
animados – ClipAnim. Para a primeira edição deste programa contamos com vídeos
portugueses e internacionais de músicos como Paul McCartney, Noiserv, Luísa Sobral,
Tiago Bettencourt ou Guta Naki. Além das actividades paralelas a música estará também
presente nos ecrãs da MONSTRA.
Como sempre, desde há 15 anos, a MONSTRA preparou uma programação
especial, riquíssima, para os pais e filhos. A programação da MONSTRINHA 2015 dividese em sessões especiais para escolas. E já são muitos os agrupamentos de Lisboa e
Almada que participam na MONSTRINA, em 2015 o universo é de mais de 80 mil
crianças.
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Para além disso, a MONSTRINHA cresceu e tornou-se Universitária. Na próxima
edição irá às Escolas Superiores de Lisboa, mostrar os melhores filmes das escolas de
animação europeias, apresentados por um representante de cada escola.
Aos fins de tarde de sexta-feira e nos fins-de-semana de 14 e 15 e 21 e 22 de
Março de manhã e à tarde no cinema São Jorge, Cinema City Alvalade e Cinema Ideal, no
Bairro Alto, a MONSTRINHA apresenta uma fantástica colecção de obras-primas da
animação infanto-juvenil, que os filhos, os pais e avós (e os tios também) não podem
perder. Ah! É verdade…haverá também oficinas para todos (pais e filhos) aprenderem a
fazer filmes de animação.
Para todos não perca A MONSTRA ao Ar Livre.
Filmes em Jardins, o Primeiro DriveIN MONSTRA e, pela primeira vez,
nesta galáxia, o Festival mais pequeno do mundo no cinema mais pequeno
do mundo. Uma sala apinhada de gente…9 pessoas no máximo, vão ver e votar na
eleição do melhor filme mais curto. Os filmes a apresentar têm uma duração média de 1
minuto e 24 segundos em sessões contínuas de 14 minutos e 32 segundos. O prémio
será o troféu mais pequeno do mundo. Amendoim de Ouro, Prata e Bronze para os três
filmes mais votados. Durante o dia, sessões para todos. À noite, sessões especiais para
adultos, apenas.
O Mais Pequeno Cinema do Mundo vai estar pelas Ruas de Lisboa a partir de 11
de Março no Largo do Camões e tem 6 sessões rotativas a cada 30 minutos. É entrar
meus senhores, é entrar.
A programação da MONSTRA baseia-se desde a sua fundação no conceito:
o cinema de animação não começa nem acaba no ecrã .
Assim o festival encomendou e apresenta em estreia mundial instalações
interactivas de Rui Madeira, Max Hatler e Marcus Dorninger e a equipa da Tagtool. O
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ponto de partida destas obras é a homenagem que o festival faz ao poeta português
Fernando Pessoa, no ano em que passam 80 anos da sua morte.
O artista alemão Max Hattler traz-nos “The Many Faces of Fernando Pessoa: 1, 2, 3, 4”.
Já Rui Madeira irá apresentar a instalação interactiva “Palavras para a MONSTRA” em que o
público pode deixar publicamente mensagens animadas para o festival através de um tablet.
Marcus Dominger, criou uma aplicação de animação em tempo real que não só vem a
presentar ao festival, como estará disponível para utilização de todos.

As instalações, diversificadas mas excitantes estarão patentes no Cinema São
Jorge durante as datas do festival e podem ser visitadas, tocadas e “interagidas” por
todos.
A formação conta mais uma vez com nomes sonantes mundiais. Destaque para
as masterclasses com os criadores do filme a Ovelha Choné. Uma masterclass para 890
pessoas sobre a criação de obras em estereoscopia, com apresentação de filmes
realizados com um software revolucionário canadiano. Destaque ainda para os

workshops de animação de marionetas com Spela Kadez e Milan Svatos, apenas o
principal animador dos realizadores Checos Jan Svankmajer ou Jiri Barta, e animação de

desenhos pelo suíço Rolf Bachler.
Destacamos ainda uma mesa redonda sobre programação de cinema de
animação nos cinemas e televisões com participação de especialistas das TVs e
distribuidoras nacionais e internacionais.
Em termos de exposições a MONSTRA 2015 Apresenta:
Na Casa da América Latina uma exposição de desenhos originais dos
realizadores de animação brasileiros Wilson Lazaretti e Maurício Squarisi. História Antes

de uma História (estreia mundial na MONSTRA 2013) e Café – Dois dedos de Prosa,
(estreia Europeia este ano, na MONSTRA 2015) são os filmes, cujos desenhos originais
vão estar em exibição de 12 de Fevereiro a 20 de Março.
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O regresso ao da MONSTRA ao Museu da Marioneta faz-se com uma
exposição dupla; dedicada ao filme Papel de Natal, de José Miguel Ribeiro e ao trabalho
da realizadora eslovena Špela Čadež. A exposição deste ano revela os segredos de Papel

de Natal, que estreou no final de 2014, e que recupera a personagem Dodu, o rapaz de
cartão, realizado pelo premiado realizador português José Miguel Ribeiro. Serão assim
exibidos três cenários principais do filme e as suas personagens, 25 fotografias e vários
adereços em imagem real. Uma oportunidade para dar a conhecer as etapas e processos
de criação deste filme antes de chegar ao ecrã. A zona central desta exposição será
dedicada aos cenários, adereços e marionetas de todos os filmes da eslovena Špela
Čadež. Das marionetas de arame dos seus primeiros filmes, até ao trabalho
pormenorizado e sofisticado de Boles (Grande Prémio MONSTRA 2014), é possível
acompanhar o trabalho dos diferentes filmes da realizadora, uma das grandes epecialistas
em animação de marionetas (stop-motion) Boles, o seu mais recente filme. Para além do
Grande Prémio Curta Metragem MONSTRA 2014, recebeu mais de 40 prémios e esteve
em exibição em mais de 100 festivais por todo o mundo. Esta exposição está patente no
Museu da Marioneta, em Lisboa, até ao dia 19 de Abril com entrada gratuita. Os
realizadores vão estar presentes na inauguração, dia 18 de Fevereiro e encontram-se
disponíveis para entrevista.
A Galeria da SPA-Sociedade Portuguesa de Autores recebe MONSTRA e
MONSTRINHAS, desenhos originais de Maria Verónica Ramirez inspirados nas
personagens do festival e ainda uma instalação de livros animados de José Manuel
Xavier. A exposição estará patente de 13 de Março a 12 de Abril.
Para celebrar os 15 anos da MONSTRA realizamos exposições na Fábrica de
Braço de Prata e na FNAC do Chiado. A primeira entre os dias 27 de Fevereiro a
28 de Março, recebe sequências de desenhos originais do último filme do grande
realizador Português radicado em França, José Abel. Desenhos de uma expressividade e
colorido magnífico, realizados para a ária E Lucevan le Stelle da Opera Tosca de Pucinni.
A FNAC Chiado recebe uma viagem pelos 15 cartazes que “comunicaram” a MONSTRA
desde o seu nascimento até hoje.
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A MONSTRA edita em 2015 dois DVDs. Uma retrospectiva de alguns dos
melhores filmes para crianças exibidos pelo festival. MONSTRINHA 15 anos 15 filmes é
um DVD de obras preciosas da animação mundial que todas as famílias devem ter em
suas casas para rever muitas vezes, em alternativa às programações infantis das TVs.

MONSTRA 15 anos 15 filmes é outro DVD, mais para adultos onde revisitamos
algumas das obras mais significativas da animação mundial dos últimos 15 anos e que
tiveram destaque no festival. Este filme DVD será editado nas semana seguintes ao
festival.
Com o apoio da Embaixada da Argentina em Lisboa, a MONSTRA edita um Livro

MONSTRAS e MONSTRINHAS com ilustrações da realizadora e pintora Argentina, Maria
Verónica Ramirez, inspirada nas personagens do Festival, e textos de Fernando
Domingues inspirados nas ilustrações.
Um destaque final para o troféu MONSTRA 2015. Um troféu que é uma obra de
arte, desenhado e concebido por um dos melhores designers portugueses e mundiais,
Fernando Brízio.
E…muitíssimo mais…a não perder
De 12 a 22 de Março, A MONSTRA à Solta em Lisboa.
E, no resto do ano… A MONSTRA vai andar à Solta em Portugal e no Mundo.
MONSTRA, Um festival, SÓ… PARA QUEM TEM MAIS OLHOS QUE BARRIGA.
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