Press Release

16 de junho, pelas 22h00, no Centro Cultural Regional de Vila Real
VILA REAL RECEBE DOCUMENTÁRIOS PREMIADOS PELA ESTAÇÃO IMAGEM
A Greengrape | alltodouro, a UTAD e o Teatro de Vila Real, em parceria com o Shortcutz,
promovem uma mostra de documentários premiados no FIKE – Festival Internacional de CurtasMetragens, pelo júri da Estação Imagem. Este momento tem lugar no próximo dia 16 de junho,
pelas 22h00 no Centro Cultural Regional de Vila Real. A entrada é livre.
A mostra de documentários insere-se no âmbito da exposição Prémio de Fotojornalismo Estação
Imagem | Mora 2014 que pode ser visitada no Teatro Municipal de Vila Real até 30 de junho.
“Zela Trovke, cutting grass”, de Asier Altuna (Prémio Estação Imagem/FIKE 2014), “Xilunguine, a terra
prometida”, de Inadelso Cossa (Prémio Estação Imagem/FIKE 2013), “Out of love”, de Birgitte
Stærmose (Prémio Estação Imagem/FIKE 2011), e “Farewell Facebook”, de Joep van Osch” (Menção
Especial Estação Imagem/FIKE 2011), são os documentários que vão estar em exibição no Centro
Cultural Regional de Vila Real, pelas mãos da Shortcutz – um projeto que nasceu com o intuito de
promover a curta-metragem portuguesa, através da divulgação de ideias, projectos e pessoas ligadas
ao "cinema-curto”. Esta empresa surgiu em Lisboa no ano de 2010, tendo actualmente presença
noutras cidades do país, tais como o Porto, Viseu, Faro e Caldas da Rainha, mas também além
fronteiras, Londres, Berlim, Madrid, Dublin, Barcelona e Amesterdão. Em 2014 a Shortcutz chegou a
Vila Real na versão Xpress, assumindo-se como uma mais-valia no contexto cultural da cidade.
Promover a reportagem fotográfica
A exposição Prémio de Fotojornalismo Estação Imagem | Mora 2014 patente no Teatro de Vila Real
resulta também de uma parceria entre a Greengrape | alltodouro, a UTAD e a associação cultural
Estação Imagem. Criada em 2007, a Estação Imagem tem como objectivo promover e valorizar o
fotojornalismo português. Organiza anualmente o único prémio internacional de fotojornalismo
existente em Portugal.

