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organizadora do Encontro Internacional “O Cinema 
e as outras Artes” que decorreu nos dias 29 e 30 de 
setembro de 2016 na Universidade da Beira Interior 
e que contou com o apoio do LabCom.IFP, unidade 
de investigação daquela instituição. O evento 
contou com a presença de 58 investigadores, na 
sua maioria portugueses, mas também oriundos do 
Brasil (11), Espanha (6), Holanda (2), França (1), E.U.A. 
(1), Canadá (1) e Nicarágua (1). As comunicações 
foram integradas em mesas com as seguintes 
temáticas: Cinema e Desenhos Emergentes; Cinema 
e Dança; Cinema e Fotografia; Cinema e Filosofia; 
Cinema e Literatura (3 mesas); Cinema e Artes 
Plásticas; Conjeturas Artísticas; Paisagem, Cinema e 
Arquitetura; Sonoridades no Cinema; Cinema e Artes 
Performativas; Vanguardas Artísticas; Problemáticas 
da Narrativa e Autoria e Produção. Os artigos finais, 
selecionados pela comissão científica, integrarão 
um e-Book a publicar pelo LabCom.

O debate científico contou com a presença de 
João Mário Grilo que, em sessão plenária, apresentou 
a comunicação: Cinema|Pintura: Muito barulho para 
(quase) nada? Este investigador/realizador também 
exibiu, noutro momento seguido de debate, o seu 
último filme: “Viagem aos Confins de um Sítio onde 
nunca Estive - sobre a Obra de Rui Chafes” (2014). 
Esta dinâmica foi, igualmente, promovida com o 
investigador/realizador holandês Jord den Hollander 
que palestrou sobre o tema: “Scripted Architecture” 
e mostrou o seu filme: “Mission Statements: The 
Architecture of Dutch Diplomacy” (2011).

O contacto com investigadores com interesses 
afins permitiu, igualmente, a formação de um grupo 
de trabalho na Associação dos Investigadores 
da Imagem em Movimento (AIM) dedicado ao 
tema: “O Cinema e outras Artes” ficando como 
coordenadores: Anabela Branco Oliveira (Portugal 
- UTAD/LabCom);Nelson Araújo (Portugal - ESAP/
CEAA) e António Fatorelli (Brasil – UFRJ).

Poucas artes refletem como o cinema a integração 
de outros textos na sua construção. O contexto 
artístico em que o filme é realizado perpassa uma 
tensão estética que explora múltiplos substratos 
deixando, na sua superfície, um rasto dessas 
integrações. A expurgação dessas marcas permite-
nos mapear a dialogia que a obra fílmica mantém 
com as suas congéneres bem como com as mais 
diversas manifestações artísticas. Prognostica-se, o 
cinema, neste âmbito, como a arte que mais enfatiza 
a pluralidade textual nas suas possibilidades 
expressivas, sinalizando-se, neste perímetro, um 
território particularmente nutritivo para os estudos 
fílmicos. O projeto de investigação ESAP/2016/P28/
DTC – A Mobilização da Intertextualidade na Dialética 
Cinematográfica propõe-se dinamizar e produzir 
conhecimento no território das manifestações 
artísticas que gravitam nas relações do cinema 
com as outras artes. Através da construção teórica 
e da análise das múltiplas manifestações artísticas, 
pretende-se identificar os percursos mutantes das 
artes e dos seus textos durante o processo dialógico 
que mantêm com o cinema. 

Perante o desafio da conjetura declarada, a 
equipa do projeto – Nelson Araújo (CEAA/ESAP) 
e Rita Bastos (LabCom.IFP) integrou a comissão 


