REGULAMENTO
CINECLUBE CAMPO ABERTO NA BROTÉRIA
1. Descrição
Esta open call é uma iniciativa que resulta da parceria entre a Brotéria, a
plataforma Esquilos para as Nozes e o cineclube Campo Aberto, destinada a
selecionar e divulgar curtas-metragens originais, independentemente do nível de
experiência ou formação de cada candidato(a).
A open call realiza-se no âmbito de um ciclo de cinema programado pelo
cineclube Campo Aberto e dividido em seis (6) sessões que terão lugar na
Brotéria entre janeiro e junho de 2022.
A propósito do Ano Inaciano, a Brotéria desafia-nos nos próximos
meses a reconhecer as feridas do mundo. Reconhecer é não só um trabalho de
testemunho e consciência, mas também de renovação do olhar que lançamos
sobre a realidade. E olhar de novo é uma oportunidade para nos deixarmos mover
e contaminar – ainda mais – por outras visões e leituras; por aquilo que não
somos nós e que o cinema nos pode ajudar a querer ser. A temática para este ciclo
de cinema é encontrada, por isso, num movimento: o de fora para dentro.
Queremos olhar o percurso daquele que já conhecemos – Santo Inácio – pela
lente de quem queremos reconhecer.
A cada sessão está atribuído um subtema que servirá como um mote para
todas as atividades. Em cada sessão, serão projetadas: uma curta-metragem
selecionada a partir da open call, uma curta-metragem de um artista convidado e
uma longa-metragem previamente escolhida pela programação. De seguida
seguir-se-á uma conversa com o público, o(a) artista vencedor(a) da open call, o(a)
artista convidado(a) e os programadores, em torno do subtema da sessão e das
obras apresentadas.
As curtas-metragens vencedoras da open call serão selecionadas por um
júri composto Sofia Pires (Campo Aberto/Esquilos para as Nozes), André
Constantino (Campo Aberto/Esquilos para as Nozes) e Madalena Tamen
(Brotéria).

2. Concurso e Candidaturas
Para cada sessão haverá uma diferente fase de candidatura, sendo que o(a)
concorrente poderá escolher a que sessão se quer candidatar com o seu trabalho,
mediante a sua disponibilidade, preferência e/ou afinidade com um dos 6
subtemas. O(A) concorrente poderá candidatar-se ao número de sessões que
quiser.
As datas, subtemas de cada sessão e os respetivos prazos de submissão
são os seguintes:
I. Ferida (21 de janeiro 2022)
13 dezembro 2021 a 13 janeiro 2022
II. Caminhada (18 de fevereiro 2022)
13 dezembro 2021 a 31 janeiro 2022
III. Conversação (18 de março 2022)
13 dezembro 2021 a 28 fevereiro 2022
IV. Comunidade (15 de abril 2022)
13 dezembro 2021 a 31 março 2022
V. Transformação (20 de maio 2022)
13 dezembro a 30 abril 2022
VI. Ver de Novo (17 de junho 2022)
13 dezembro 2021 a 31 maio 2022

3. Requisitos para as Submissões
3.1 — As candidaturas deverão ser enviadas para
esquilosparaasnozes@gmail.com com o assunto “Open Call – Campo Aberto –
[Nome da Sessão a que se candidata]”, podendo os ficheiros vídeo, caso sejam
muito pesados, ser enviados por WeTransfer ou qualquer outra plataforma de
envio de ficheiros. É obrigatório que o link para essa plataforma externa seja
incluído no corpo do email de candidatura;
3.2 — Os trabalhos deverão vir acompanhados por um documento onde constem
os seguintes dados:
a. Nome do(a) autor(a), nome artístico (se aplicável), e-mail, contacto
telefónico, website/portfólio (se aplicável) e uma pequena biografia (máx.
5 linhas)
b. Sinopse da curta-metragem (máx. 15 linhas)
c. Ficha técnica e créditos da curta-metragem
d. Declaração assinada sobre como leu e tomou conhecimento do
regulamento de participação neste edital
3.3 — A duração total da curta-metragem não poderá exceder o limite de 10
minutos;
3.4 — A curta-metragem deverá ser submetida em formato H.264;
3.5 — Os conteúdos (áudio e imagem) de cada curta-metragem deverão ser
originais e/ou livres de quaisquer direitos de autor, não sendo permitida a
utilização de conteúdos de terceiros sem a respetiva autorização expressa dos
mesmos.

NOTA
Um dos motes definidores do cineclube Campo Aberto é o trabalho com imagens
e sons de arquivo, sendo um dos intuitos da sua fundação o de apresentar mais
artistas e cineastas ao arquivo de filmes efémeros em domínio público criado pelo
arquivista Rick Prelinger em 1983, para que estes possam reutilizar e recontextualizar estas imagens nas suas criações. Tal como o próprio arquivista
acolhe os visitantes do seu arquivo – You are warmly encouraged to download, use
and reproduce these films in whole or in part, in any medium or market throughout the
world. You are also warmly encouraged to share, exchange, redistribute, transfer and
copy these films, and especially encouraged to do so for free – o cineclube Campo
Aberto encoraja todos os concorrentes a utilizarem os materiais da colecção de
filmes em domínio público dos Prelinger Archives nas suas produções.
Mais informações sobre o arquivo aqui:
https://archive.org/details/prelinger?tab=about
Consultar colecção de filmes em domínio público aqui:
https://archive.org/details/prelinger?tab=collection
4. Seleção e Notificação
As propostas serão apreciadas por um júri composto por Sofia Pires (Campo
Aberto/Esquilos para as Nozes), André Constantino (Campo Aberto/Esquilos
para as Nozes) e Madalena Tamen (Brotéria) e os concorrentes selecionados
serão contactados via e-mail, sendo desejável a sua presença, para apresentação,
debate e fruição, na sessão para a qual foram seleccionados.
5. Remuneração
Os autores das curtas-metragens selecionadas pelo júri para cada uma das seis
sessões terão direito a um prémio no valor de 150€.

6. Disposições Gerais
A Brotéria e o Campo Aberto renunciam a quaisquer direitos de propriedade
intelectual sobre as obras submetidas.
A candidatura a este concurso pressupõe que, após o término do ciclo, e
caso o(a) concorrente pretenda publicar, divulgar ou concorrer a um outro
concurso com o seu trabalho, o(a) mesmo(a) se compromete a referir a Brotéria e
o Campo Aberto/Esquilos para as Nozes enquanto entidades organizadoras do
concurso e parceiras na atribuição do eventual prémio.
No final do ciclo, as curtas-metragens selecionadas pelo júri poderão ser
disponibilizadas em arquivo no site da Brotéria ou do Campo Aberto/Esquilos
para as Nozes. Não haverá lugar ao pagamento de quaisquer direitos de autor,
intérprete ou conexos, pela exibição ou difusão de qualquer trabalho submetido
no âmbito desta iniciativa, da sua captação e emissão, e da eventual difusão
posterior da gravação das sessões.
A Brotéria, o Cineclube Campo Aberto e os Esquilos para as Nozes
declinam toda e qualquer responsabilidade por eventuais violações de direitos de
propriedade intelectual, de direitos de autor e direitos conexos em que possam
incorrer as obras apresentadas pelos concorrentes. A participação no concurso
presume a aceitação expressa das disposições contidas neste regulamento.

