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Workshop

“Branca de Neve” o sentido, a funcionalidade e 
a poética das coisas
Integrado no evento – “4 Pontos de contacto 
entre Lisboa e Roma”

orientado por Cristina Filipe

A partir do filme “Branca de Neve” de João 
César Monteiro com Diogo Dória, Ana 
Brandão, Maria do Carmo Reginaldo da Cruz e 
Luís Miguel Cintra 2000, o workshop iniciará 
com o visionamento desse filme.

Partindo da ideia de que num filme pode ser mais importante escutar que ver - ao se experienciar este 75 
minutos de silêncio visual, tendo presente um dialogo que nos conta uma visão diferente de um conto de 
Grimm – a da Branca de Neve - Interessa-me transportar os participantes do workshop a essa atenção sobre 
o sentido, a funcionalidade e a poética das coisas.

Interessa-me especialmente desmontar a expectativa de que se irá ver um filme cheio de imagens que nos 
inspirará e sobre o qual se materializará algo. O efeito surpresa de se ouvir um filme que nos desmonta por 
si também o desenrolar de uma história que nos é tão familiar provocará em cada um dos participantes algo 
inesperado e é esse efeito que me interessa e a partir do qual cada um pode trabalhar.

A ideia da desmaterialização, do nada, da presença pela ausência. Da substituição, do em vez de. Do 
menos óbvio, do que não se espera em formato jóia.

Fico curiosa, expectante pela realização de cada um. Onde tudo vai ser permitido.  Especialmente na ideia 
da alteração da função dos instrumentos e dos materiais, onde nada deve ser usado no sentido esperado.  

É uma experiência radicalmente nova: ouvir a neve que não se vê. Como diz uma das personagens: “Em 
vez de olhar, prefiro escutar”.

I would wish it on no one to be me.
Only I am capable of bearing myself.
To know so much, to have seen so much, and
To say nothing, just about nothing.
   Robert Walser

Local
Atelier de Fausto Maria Franchi
Via del Clementino, 98/100, Roma

Período
3 Novembro, 10,00h - 17,00h
4 Novembro, 10,00h - 14,00h
6 Novembro, 10,00h – 17,00

Organização 
PIN – Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea
AGC – Associazione Gioiello Contemporaneo
Info – pin@pin.pt | tm 912392015
Inscrições abertas, preço – 100€
sócios PIN | AGC– 80€




