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A RIOFILME É PATRIMÔNIO DOS CARIOCAS E DOS BRASILEIROS

Reposicionar a RioFilme na distribuição é, hoje, nosso principal 
objetivo no ano em que completamos 25 anos. Graças a este DNA, 
forjado no vazio deixado pela extinção da Embrafilme em 1990, 
conseguimos apoiar, direta ou indiretamente, nada menos do que 320 
obras brasileiras. Uma respeitável carteira que vai desde o pioneiro 
Conterrâneos velhos de guerra até os consagrados Central do Brasil 
e Tropa de elite 2, passando pelo curta-metragem Tailor, o Filme, de 
Calí dos Anjos, cineasta de 25 anos que conquistou, no Festival de 
Gramado, o Kikito de melhor diretor na categoria. Nos orgulhamos de 
nosso passado, estamos firmes no presente e mantemos os olhos no 
futuro. 

Dentro desta lógica estamos em processo de negociação com 22 
títulos, a serem lançados nos próximos meses, sendo o primeiro 
Encantados, de Tizuka Yamasaki. Mas não são apenas filmes que 
apoiamos. Em nossa trajetória temos espaço também para eventos 
como Semana – Festival de Cinema, que chega a sua nona edição 
e confirma a importância de políticas descentralizadas para o 
audiovisual. 

É importante a convergência de todos para um mesmo objetivo: 
fortalecer o Rio de Janeiro como o principal polo cinematográfico do 
Brasil. Para isso, focamos no que une, atuando de forma transparente e 
estabelecendo diálogo permanente, sem discriminação, com todos os 
segmentos do setor. Afinal, é aqui que o cinema brasileiro acontece.

MARCO AURÉLIO MARCONDES, 
DIRETOR-PRESIDENTE DA RIOFILME – 
DISTRIBUIDORA DE FILMES S.A.
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RIOFILME IS A PATRIMONY FOR CARIOCAS AND BRAZILIANS

Repositioning RioFilme in distribution is our main objective in the year 
in which we celebrate our 25 year anniversary. Thanks to this DNA, 
forged in the void left by the extinction of the Embrafilme national 
distribution company in 1990, we managed to support, directly or 
indirectly, nothing less than 320 Brazilian productions. A respectable 
portfolio ranging from pioneer film Conterrâneos velhos de guerra to 
celebrated titles such as Central Station and Elite Squad 2, and which 
also includes films like the short Tailor, by 25-year-old filmmaker Calí 
dos Anjos, recently awarded best director at Festival de Gramado.
We are proud of our past, our feet stand firmly in the present and we 
keep our eyes on the future.  
 
Within this logic, we are currently negotiating our involvement in 
22 titles to be released in the coming months, the first one being 
Encantados, by director Tizuka Yamasaki. But we do not only support 
films. In our trajectory, we also have supported events like the Semana 
Film Festival, which is in its ninth edition in 2017 and is living proof of 
the importance of a decentralized audiovisual industry.
 
It is important that the whole industry converge on the same objective: 
to strengthen Rio de Janeiro as the cinematic capital of Brazil. With 
that goal, we can focus on what brings the industry together, acting 
with transparency and establishing a permanent dialogue, with no 
discrimination, with all players of the sector. After all, Rio is where 
Brazilian cinema happens.

MARCO AURÉLIO MARCONDES, 
RIOFILME – DISTRIBUIDORA DE 
FILMES S.A. DIRECTOR-PRESIDENT
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A Secretaria de Estado de Cultura apoiou juntamente com a RioFilme 
um total de 20 mostras e festivais de cinema na capital e no interior 
do Estado do Rio de Janeiro, através da Chamada Pública para 
Produção de Mostras e Festivais de Audiovisual. 

Dividido em categorias, oportunizamos o surgimento de novos e 
pequenos festivais que realizaram sua primeira edição, muitos em 
cidades do interior que tiveram um festival de cinema pela primeira 
vez e demos fôlego a festivais maiores que acontecem há muitos 
anos e são fundamentais para cultura audiovisual do Rio de Janeiro. 
Pessoas estão assistindo, pensando e vivendo cinema ao longo do 
ano em várias salas e telas. 

Festivais e mostras articulam praticamente todos os elos do cinema: 
a difusão da produção, a formação de público, o debate da crítica, o 
aprimoramento dos realizadores. São eventos que colocam o cinema 
em seu local de excelência: a sala escura tomada por uma diversidade 
de pessoas. É onde historicamente se forma público e realizadores, 
onde os filmes ganham vida e a vida é tocada pelos filmes. 

Reconhecemos os festivais de cinema como a essência da atividade 
cinematográfica e torcemos para que o público se faça cada vez mais 
presente para ver, debater e fazer cinema juntos.

ANDRÉ LAZARONI,
SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
CULTURA  E PRESIDENTE DO 
THEATRO MUNICIPAL DO RJ
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The State Secretary of Culture sponsored, alogside RioFilme, a total of 
20 film festivals in the capital and the countryside of the Rio de Janeiro 
State through the Public Call for Production of Film Festivals.

Divided into categories, we made possible the emergence of new 
and small festivals that had their first edition, many in cities on the 
countryside holding a film festival for the first time; and we also gave 
new breath to major festivals that have been happening for many years 
and are fundamental for Rio de Janeiro’s audiovisual culture. People 
are watching, thinking and living films throughout the year in several 
screens.

Film festivals put together almost every link in cinema: the diffusion 
of production, the shaping of an audience, the critic debate, the 
improvement of filmmakers. Those events put cinema in its place of 
excellence: the dark room taken by a diversity of people. It is where 
historically audiences and filmmakers are shaped, where the films come 
alive and life is touched by the films.

We recognize film festivals as the essence of cinematic activity and we 
hope the audience will become more and more present to see, debate 
and make movies together.

ANDRÉ LAZARONI,
STATE SECRETARY OF 
CULTURE AND PRESIDENT  
OF THEATRO MUNICIPAL - RJ
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TEXTO DE APRESENTAÇÃO

TEXTO DE APRESENTAÇÃO

A Semana foi concebida como mais uma janela para os 
filmes brasileiros, numa época em que muitos deles tinham 
dificuldade de encontrar espaços de exibição, no Rio de 
Janeiro. De lá para cá muita coisa mudou, novos circuitos 
e possibilidades de difusão surgiram, ao mesmo tempo em 
que a produção brasileira aumentou consideravelmente.

Nesta edição, montamos a programação a partir de um 
universo de quase mil filmes. Foram mais de 130 longas 
e 750 curtas inscritos, além de muitos outros aos quais 
tivemos acesso num trabalho constante de pesquisa.

Desta forma, constatamos que a dificuldade de exibição 
segue sendo uma questão para muitas obras. Não é 
pretensão nossa dar conta deste problema, mesmo porque 
trabalhamos com uma programação bem reduzida em 
nossos poucos, porém intensos, 7 dias de exibição.

De toda maneira, mais que os números, interessa-
nos os encontros propostos, dos filmes e realizador_s 
com o público, os debates que começam no cinema e 
seguem pelas ruas e bares da cidade. A Semana procura 
acompanhar de perto a produção audiovisual brasileira, 
propondo em sua programação recortes que evidenciam 
sua pulsão.

Numa época em que o país e o mundo se encontram 
em crise, em que golpes se sucedem, em que o 
neoliberalismo e o conservadorismo voltam a ganhar 
força e acompanhamos, estarrecidos, retrocessos 
sociais e comportamentais, a arte avança como forma de 
resistência. Os filmes respondem rapidamente à realidade 
e a Semana busca também ser parte ativa deste processo. 
Pensar, refletir, discutir, provocar e colocar valores em 
questão se faz cada vez mais urgente.

Na programação aqui apresentada, será possível não 
apenas constatar a vitalidade da nossa produção, mas 
também pensar sobre caminhos e possibilidades distintas 
para a criação. Sempre nos interessou questionar dogmas 
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TEXTO DE APRESENTAÇÃO

TEXTO DE APRESENTAÇÃO

de linguagem e apostar em filmes que subvertem padrões, correm 
riscos e experimentam novos caminhos.

Interessa-nos ainda a experiência do cinema, a exibição destes filmes 
na sala tradicional, na tela grande, com o som potente, em sessões 
coletivas, sempre seguidas de conversas, numa época em que reina 
cada vez mais a cinefilia de sofá.

A própria continuidade do festival não deixa de ser um ato de 
resistência. Esta edição foi realizada com 80 mil reais, viabilizada 
pelo patrocínio da RioFilme, por meio de um edital público. O 
valor é aproximadamente a metade dos anos anteriores, quando 
contamos também com outros patrocínios. Felizmente temos uma 
equipe guerreira e um número imenso de colaboradores que são 
fundamentais, para viabilizar a Semana da melhor forma possível.

Agradecemos a RioFilme/Prefeitura do Rio de Janeiro e a SEC-RJ, 
a todos os nosso colaboradores e parceiros e àqueles que conosco 
compartilharam seus filmes. Fazemos ainda um agradecimento 
especial aos 20 membros da comissão de seleção que se dedicaram 
ao visionamento cuidadoso de todas as obras inscritas, à Clara 
Moreira que sempre se supera na criação da arte, aos artistas que 
nos presentearam com as vinhetas deste ano, aos curadores Patrícia 
Mourão e Victor Guimarães, que conceberam e produziram duas 
mostras muito sensíveis, a Juliano Gomes, pela valiosa interlocução 
na elaboração dos debates, e à Lis Kogan que cuidou com tanto zelo 
da Semana e agora colabora para que os pássaros continuem voando.  
Convidamos a todos para acompanhar de perto a nossa programação, 
mergulhando com a gente numa Semana intensa de filmes e trocas!

ALESSANDRA CASTAÑEDA
DANIEL QUEIROZ
PATRÍCIA FRÓES
COORDENADORES DA  
9A SEMANA
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PRESENTATION TEXT

PRESENTATION TEXT

Semana Film Festival was conceived as another window for 
Brazilian films, at a time when many of them had difficulty 
finding exhibition spaces in Rio de Janeiro. Since then a lot 
has changed, new venues and possibilities of diffusion have 
arisen, but at the same time the Brazilian production has 
increased considerably. 

In this edition, we have set up our programming from a 
universe of nearly a thousand films. There were more than 
130 features and 750 short-films submissions, as well as 
many others that we had access to, in constant work of 
researching.

In this way, we have found that the difficulty of exhibition 
remains an issue for many works. It is not our intention 
to solve this problem, even because we work with a very 
limited programming. This year will have 22 sessions in 7 
days of exhibition.

In any case, more than in numbers, we are interested in the 
proposed meetings, of the films and filmmakers with their 
public, the debates that begin in the theatre and continue on 
the streets and pubs of the city. The Semana seeks to closely 
monitor the Brazilian audiovisual production, proposing 
incisions that evidence the strength and drive of our cinema 
in its programming.

At a time when the country and the world are in crisis, 
in which coups succeed, in which neoliberalism and 
conservatism regain strength and we accompany, terrified, 
social and behavioral setbacks, art gains strength as a form 
of resistance. The films respond quickly to reality and the 
Semana also seeks to be an active part of this process, 
through the profile of films we set. Thinking, reflecting, 
arguing, provoking, subverting and putting values   in 
question is becoming more and more urgent.

In the program here presented, it is possible not only to 
verify the vitality of our audiovisual production, but also to 
think about different ways and possibilities for creation. We 
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PRESENTATION TEXT

have always been interested in questioning dogmas of language and 
betting on films that subvert patterns, take risks and try new ways.

We are also interested in the experience of cinema, the exhibition 
of these films in the traditional cinema room, on the big screen, 
with the powerful sound, in collective sessions, always followed by 
conversations, in a time when the couch cinephilia reigns more and 
more.

The very continuity of the festival is an act of resistance. This edition 
was put together with 80 thousand Brazilian reais of funds, made 
possible by the sponsorship of Rio Filme, through a public open call. 
The value is approximately half of previous years, when we also have 
other sponsorships. Fortunately we have a team of warriors and a huge 
number of collaborators who are fundamental to make the Semana 
Film Festival feasible in the best possible way.

We thank Rio Filme / City Hall of Rio de Janeiro and SEC-RJ, all of our 
collaborators and partners and those who have shared their films with 
us. We also wish to thank the 20 members of the selection committee, 
who have dedicated themselves to the careful visualization of all the 
submissions, Clara Moreira, who always excels herself in the creation 
of our art, the artists who presented us with this year's vignettes, the 
curators Patricia Mourão and Victor Guimarães, who have conceived 
and produced two very sensitive programs and Lis Kogan, who have 
taken care of the Semana with much Zeal and now collaborates so that 
the birds continue flying.
We invite everyone to follow our programming, immersing theirselves 
in an intense week of movies and exchanges!

ALESSANDRA CASTAÑEDA
DANIEL QUEIROZ
PATRÍCIA FRÓES
COORDINATORS OF THE 9TH 
SEMANA FILM FESTIVAL
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ABREVIAÇÕES / ABREVIATIONS

ABREVIAÇÕES / ABREVIATIONS

DIR     direção  / direction

EP     empresa produtora / production company

PE     produção executiva / excutive producer

P        produção / producer

R        roteiro / script

F        fotografia / cinematography

S         som / sound

DA      direção de arte / art direction

FIG      figurino / costume designer

M        montagem / editor

ES        edição de som / sound designer

TM       trilha sonora / music

EE        efeitos especiais / special efects

A          animador / animator

COM     elenco / cast

+            principais exibições e prêmios  
               / main exhibitions and awards
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ANTÓNIO UM DOIS TRÊS
ANTÓNIO ONE TWO THREE
LEONARDO MOURAMATEUS

Nasceu em 1991 em Fortaleza. Escreveu e 
dirigiu uma dezena de premiados curtas 
exibidos em festivais como Locarno, Cinema 
du Réel, Festival dei Popoli e IndieLisboa, 
entre muitos outros. Seus filmes também 
foram mostrados em museus como o Centre 
Pompidou em Paris e MASP em São Paulo. 
Recentemente, retrospectivas de seu trabalho 
foram apresentadas em instituições como a 
Cinemateca Francesa. É sócio da produtora 
Praia à Noite. Este é seu longa de estreia.

He was born in 1991 in Fortaleza. He wrote 
and directed a number of award-winning 
shorts screened at festivals such as Festival 
del Film Locarno, Cinéma du Réel, Festival 
dei Popoli and IndieLisboa, among others. The 
films also were showed in museums like the 
Centre Pompidou in Paris and MASP in São 
Paulo. Recently, retrospectives of his work were 
presented at institutions such as Cinémathèque 
Française.  He is partner and producer of Praia 
à Noite. This is his feature debut.

António foge de casa e tenta passar a noite 
na casa de sua ex-namorada. Lá ele encontra 
uma garota brasileira, uma visita inesperada. 
Johnny tem dificuldades de encenar sua 
primeira peça de teatro em Lisboa. Sua 
amizade com o jovem iluminador o obriga 
a encarar seus próprios problemas. Débora 
está de passagem para finalmente voltar 
para casa. Numa ida ao teatro ela adormece, 
e é acordada pelo protagonista da peça. Três 
dimensões da mesma história.

António runs away from home and spends the 
night at his ex-girlfriend’s apartment. There 
he meets an unexpected guest, a Brazilian 
girl. Johnny is struggling to stage his first 
play in Lisbon. The friendship with a young 
lightning technician leads him to face his own 
questions. After a long trip, Débora is passing 
through on her way back to Brazil. When she 
goes to the theatre she falls asleep and is 
woken by the protagonist. Three dimensions of 
the same story.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA



19

CP Praia à Noite, 
em co-produção com  
Filmes do Asfalto e If You Hold  
a Stone 
DIR, PE, R Leonardo Mouramateus
P Leonardo Mouramateus, Clara Bastos,  
Miguel Ribeiro e Gustavo Beck
F Aline Belfort
M Raul Domingues e Leonardo Mouramateus
S Tomás Von der Osten
ES Diego Martinez
TM AEREP
COM Mauro Soares, Deborah Viegas,  
Mariana Dias, Daniel Pizamiglio,  
João Fiadeiro, Sandra Hung, Hugo Pereira,  
Carolina Thadeu, Sofia Dinger, Miguel Nunes,  
Joana Cotrim, Filipe Pereira, Mistah Isaac,  
Alice dos Reis e Paky.

+
Festival de Roterdã 2017 
BAFICI 2017 
IndieLisboa 2017 
Filmadrid 2017 
Pesaro Film Festival  2017 
Taipei Film Festival 2017 
Lima Independiente FF 2017 
Melbourne Film Festival 2017 
CPH:PIX  2017 
Hamburg Film Festival 2017 
Mostra de São Paulo 2017 

CONTATO  
Leonardo Mouramateus /  
lmouramateus@gmail.com

95 min – HD – 2017  
BRASIL/PORTUGAL
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AVA YVY VERA - A TERRA DO POVO DO RAIO 
LAND OF LIGHTNING PEOPLE

GENITO GOMES, VALMIR GONÇALVES, JOHNATON 
GOMES, JOILSON BRITES, JOHNN NARA GOMES, SARAH 

BRITES, DULCÍDIO GOMES E EDNA XIMENES

O coletivo que dirige o filme é composto 
por lideranças e jovens da Tekoha Guaiviry 
(território retomado do povo Kaiowa) no Mato 
Grosso do Sul. São Genito Gomes, Valmir 
Gonçalves Cabreira, Johnaton Gomes, Joilson 
Brites, Johnn Nara Gomes, Sarah Brites, 
Dulcídio Gomes e Edna Ximenes.

The collective that directs the film is composed 
by the leaders and young people from Tekona 
Guaiviry (a territory taken back by Kaiowá 
people) in Mato Grosso do Sul, Brazil.They are 
Genito Gomes, Valmir Gonçalves Cabreira, 
Johnaton Gomes, Joilson Brites, Johnn Nara 
Gomes, Sarah Brites, Dulcídio Gomes e Edna 
Ximenes.

“Aqui é o coração da terra. Estamos lutando 
pelo coração da terra, este território. Não 
lutamos só por esse pedaço, mas por todos os 
territórios do coração da terra. Esse é o nosso 
lugar. Nós, Avá, somos descendentes do 
coração da terra.” (Rezador Valdomiro Flores, 
Tekoha Guaiviry, 2014)

This is the earth’s heart. We are struggling 
to be on the earth’s heart because this is 
our territory. The struggle is about all the 
teritories in the earth’s heart, not only this 
piece. This is our home. We, the Ava people, 
are the descendents of the heart of the earth.” 
(Valdomiro Flores, Tekoha Guaiviry, 2014)

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA
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DIR, R, F, DA Genito Gomes, Valmir Gonçalves 
Cabreira, Johnaton Gomes, Joilson Brites, Johnn 
Nara Gomes, Sarah Brites, Dulcídio Gomes e 
Edna Ximenes 
P Luciana de Oliveira, Luísa Lanna,  
Alessandra Giovanna
M Genito Gomes, Johnaton Gomes, Johnn Nara 
Gomes, Alessandra Giovanna e Luísa Lanna 
S Genito Gomes, Valmir Gonçalves Cabreira, 
Johnaton Gomes, Joilson Brites, Johnn Nara 
Gomes, Sarah Brites, Dulcídio Gomes e Edna 
Ximenes, Fábio Costa Menezes, Guilherme Cury 
e Alessandra Giovanna
ES Alessandra Giovanna e Luísa Lanna 
TM Mburahei Puku e Valdomiro Flores
COM Valdomiro Flores, Tereza Marília Flores, 
Valmir Gonçalves Cabreira, Johnaton Gomes, 
Dulcídio Gomes e toda a comunidade do Tekoha 
Guaiviry (MS) 

+
Melhor Documentário / Best Documentary - 
Cine Kurumin 2017 
Melhor Documentário / Best Documentary - 
CachoeiraDoc 2017
Fórum.doc BH 2016

CONTATO  
Luciana de Oliveira /  
(31 98888 17125) 
luciana.lucyoli@gmail.com

52 min – digital – 2016 
MS/MG
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BARONESA
BARONESA 

JULIANA ANTUNES

Formou-se em cinema e audiovisual no 
Centro Universitário UNA em 2013. Está 
preparando seu próximo longa-metragem 
Bate   e   volta  Copacabana , premiado no 8o   
Brasil   Cine Mundi, selecionado para os 
laboratórios Lobo Bab (Mar de Plata) Ventana   
Sur   (Buenos Aires) e pré selecionado para o 
HBF   (Hubert Bals   Fund) . É também diretora e 
roteirista do curta-metragem Plano Controle, 
em fase de montagem. É programadora   
da   sala   de   cinema   CINE   104  e curadora   do   
Cineclube   Aranha .

She is graduated in film and audiovisual at 
Centro Universitário UNA. She is currently 
developing her next film, Hit and go 
Copacabana, project awarded in the 8th 
Brazil CineMundi, selected for Lobo Bab 
(Mar de Plata) Ventana Sur (Buenos Aires) 
and pre-selected for the HBF (Hubert Bals 
Fund).  She also writed and directed the short 
Plano controle, in prost-production. She is a 
programmer of the cinema theater CINE 104 
and curator of the Cineclube Aranha.

Andreia quer se mudar. Leid espera pelo 
marido preso. Vizinhas em um bairro na 
periferia de Belo Horizonte, elas tentam se 
desviar dos perigos de uma guerra do tráfico e 
evitar as tragédias trazidas junto com a chuva.

Andreia wants to move out. Leid is waiting 
for her husband, who is in prison. They are 
neighbors in a poor suburban slum of Belo 
Horizonte, trying to escape the daily dangers of 
a drug traffic war happening on the outside and 
avoid the tragedy that comes with the rain.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA
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EP Ventura, Filmes de Plástico, Pepeka Pictures 
e Katásia Filmes
DIR, R Juliana Antunes
PE  Juliana Antunes, Fernanda Brescia Abreu e 
Camila Bahia Braga
P Juliana Antunes, Marcella Jacques e Laura 
Godoy
F Fernanda de Sena 
M Affonso Uchoa e Rita M. Pestana 
S Marcela Santos
ES Pedro Durães
COM Andreia Pereira de Sousa, Leid Ferreira e 
Felipe Rangel 

70 min – digital – 2017  
MG

+
Melhor filme e Troféu Helena Ignez / Best Film, 
Helena Ignez Award – Mostra Aurora – Mostra 
de Cinema de Tiradentes 2017
Melhor filme, roteiro e Prêmio de Contribuição 
Artística / Best Film, Best Script, Artistic 
Contribution Award – Festival de Vitória 2017
Melhor filme eleito pelo júri popular, Prêmio 
Marseille Espérance e Prêmio Renaud Victor / 
Audience Award, Marseille Espérance Award, 
Renaud Victor Award – FIDMarseille 2017
Melhor filme / Best Film – FicValdívia 2017 
Festival de Viena2017
Festival de Cinema UNAM 2017
Festival de Mar del Plata 2017
Festival de Jeonju 2017 

CONTATO  
venturacine@gmail.com 
muitajuliananomundo@gmail.com
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CAFÉ COM CANELA
COFFEE WITH CINNAMON

ARY ROSA E GLENDA NICÁCIO

Ary Rosa e Glenda Nicácio vivem no 
Recôncavo da Bahia, onde se formaram em 
cinema e audiovisual na Universidade Federal 
do Recôncavo da Bahia (UFRB) e fundaram 
a produtora independente Rosza Filmes. 
Morando no Recôncavo, encontram na cultura 
popular local a pulsação para a realização 
em cinema, desenvolvendo filmes onde o 
processo de produção, a narrativa e a estética 
são elementos pautados nas dinâmicas do 
interior.

Ary Rosa and Glenda Nicácio live in Recôncavo 
da Bahia, where they graduated in finema and 
audiovisual at the Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB) and founded the 
independent production company Rosza Filmes. 
Living in Recôncavo, they find in local popular 
culture the pulsation for their filmmaking, 
creating films where the production process, 
the narrative and the aesthetics are elements 
based on the dynamics of the countryside.

Recôncavo da Bahia. 
Margarida vive em São Félix, isolada pela 
dor da perda do filho. Violeta segue a vida 
em Cachoeira, entre adversidades do dia a 
dia e traumas do passado. Quando Violeta 
reencontra Margarida inicia-se um processo de 
transformação, marcado por visitas, faxinas e 
cafés com canela, capazes de despertar novos 
amigos e antigos amores.

Recôncavo Region of Bahia.
Margarida lives in São Felix, isolated by the loss 
of her son. Violeta leads her life in Cachoeira, 
between the adversities of her day-to-day 
and traumas of the past. When Violeta re-
encounters Margarida, she initiates a process of 
transformation, marked by visits, cleanings, and 
coffee with cinnamon, capable of awaking new 
friends and old loves.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA
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100 min – digital – 2017  
BA

EP Rosza Filmes Produções
DIR Ary Rosa e Glenda Nicácio
PE Ary Rosa, Márcia Souza, Glenda Nicácio, Ohana 
Sousa
P Márcia Souza
R Ary Rosa
F Letícia Ribeiro
M Poliana Costa e Thacle de Souza
S Ary Rosa e Marina Mapurunga
DA Glenda Nicácio
ES Marina Mapurunga
TM Mateus Aleluia
COM Valdinéia Soriano, Aline Brune, Babu 
Santana, Arlete Dias, Guilherme Silva, Aldri 
Anunciação, Antônio Fábio.

+ 
Melhor roteiro e melhor filme eleito pelo júri 
popular / Best Script and Audience Award - 
Festival de Brasília 2017 

CONTATO
www.roszafilmes.com/
roszafilmesproducoes@gmail.com



26

ERA UMA VEZ BRASÍLIA
ONCE THERE WAS BRAZILIA

ADIRLEY QUEIRÓS

Vive na Ceilândia desde 1978. É ex-jogador 
de futebol e graduado em cinema pela UnB 
(Universidade de Brasília). Dirigiu e produziu 
curtas como Rap, o canto da Ceilândia (2005) 
e Dias de greve (2009); longas como A cidade 
é uma só? (melhor filme pelo júri da crítica 
em Tiradentes 2011). Por Branco sai, preto 
fica (2015) recebeu o Candango de melhor 
filme no Festival de Brasília, além prêmios 
em festivais como Mar del Plata, Ficunam 
e Viennale.  

Brazilian filmmaker and ex-professional 
football player, Adirley Queirós directed 
several short films including Rap, O Canto Da 
Ceilândia (2005) and Dias De Greve (2009) and 
documentaries such as A Cidade É Uma Só? 
(2011). In 2014, he signed his first fiction feature 
film, White Out, Black In, which is screened at 
the Viennale and DocLisboa among others.

Em 1959, o agente intergaláctico WA4 é preso 
por fazer um loteamento ilegal e é lançado no 
espaço. Recebe uma missão: vir para a Terra 
e matar o presidente da República, Juscelino 
Kubitschek, no dia da inauguração de Brasília. 
Sua nave perde-se no tempo e aterrissa em 
2016 em Ceilândia, cidade satélite de Brasília. 
Essa é a versão contada por Marquim do 
Tropa, ator e abduzido. Só Andréia, a rainha 
do pós-guerra, poderá ajudá-los a montar 
o exército para matar os monstros que 
habitam o Congresso Nacional. Este é um 
documentário gravado no ano 0 P.G. (Pós-
Golpe), no Distrito Federal e região.

In 1959, the intergalactic agent WA4 was 
arrested for illegally occupying private 
land. He receives a mission: to go to planet 
Earth and kill the president of the Republic, 
Juscelino Kubitschek, on the day of Brazilia’s 
inauguration. But his spaceship lands in 
Ceilândia, the largest satellite city of Brazilia 
and the capital of its prison. Only Andreia, 
the queen of the post-war, can help him to 
assemble an army able to kill the monsters who 
inhabit the National Congress. A documentary 
recorded in the Year 0 P.C. (Post-Coup), in the 
Federal District and its surroundings.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA
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100 min – digital – 2017  
DF

EP Cinco da Norte 
DIR, P, R Adirley Queirós 
PE Simone Queiroz 
F Joana Pimenta 
M Adirley Queirós, Fred Benevides e Guile Martins
S Francisco Craesmeyer
DA Denise Vieira
ES Guile Martins, Fernando Henna, Daniel Turim e 
Francisco Craesmeyer
COM WA4- Wellington Abreu, Andréia Vieira, 
Mrquim do Tropa, Franklin Ferreira 
 
+
Menção especial do júri / Special Mention of Juri  
– Festival de Locarno 2017
Melhor direção, fotografia e som / Best director, 
cinematographer and sound  - Festival de Brasília 
2017 
Festival de Hamburgo 2017

CONTATO
cincodanorte@gmail.com
61 3039-4113
61 98305-2893
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HISTÓRIAS QUE NOSSO  
CINEMA (NÃO) CONTAVA 

STORIES OUR CINEMA  
DID (NOT) TELL

FERNANDA PESSOA

É cineasta e artista visual, mestre em cinema 
e audiovisual pela Université Sorbonne 
Nouvelle – Paris 3. Trabalha principalmente 
com cinema experimental e documental. 
Atualmente, finaliza seu segundo longa-
metragem documental e trabalha em 
um projeto de documentário interativo, 
selecionado para a residência LABMIS 2017. 
Este é seu primeiro longa.

She has a B.A. in Film Making, São Paulo, 
and an M.A. in Film Studies at the Sorbonne 
Nouvelle, Paris. As a filmmaker and visual 
artist, she works primarily on experimental 
and documental cinema. Pessoa is currently 
editing her second feature and working on 
an interactive documentary selected for the 
LABMIS 2017 residency. This is her first feature 
film.

Uma releitura histórica da ditadura militar 
no Brasil através apenas de imagens e sons 
de filmes populares da época considerados 
“pornochanchada”, o gênero mais visto e 
produzido no período.

Brazil, the 1970’s: the country is living 
under a military dictatorship which lasted 
from 1964 to 1985. At that period, the most 
produced and seen cinema in Brazil was the 
“pornochanchadas”, a very diverse genre that 
had in common an erotic atmosphere and the 
popular appeal.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA
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80 min – 2017  
SP

EP Pessoa Produções e Studio Riff
DIR Fernanda Pessoa
PE Fernanda Pessoa, Julia Borges Araña, Alice Riff
M Luiz Cruz
ES Érico Theobaldo e Ignácio Sodré (Coletiva 
Produtora)

+
Menção Honrosa / Honorable Mention - Festival de 
Cine Lima Independiente 2017
Mostra Aurora - Mostra de Tiradentes 2017 
Thessaloniki Documentary Festival  2017 
Cinélatino Rencontres de Toulouse 2017
Festival de Brasília 2017
Festival du Nouveau Cinéma 2017 
DocLisboa 2017

CONTATO
Fernanda Pessoa / 
fepebarros@gmail.com
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MÚSICA PARA QUANDO  
AS LUZES SE APAGAM

MUSIC WHEN THE LIGHTS GO OUT 
ISMAEL CANEPPELE

Estreou no cinema como roteirista de Os 
famosos e os duendes da morte (2009), de 
Esmir Filho. O filme foi exibido em festivais 
como Locarno, Berlim, Rio (Troféu Redentor 
de melhor filme) e Havana (prêmio do júri). 
Pelo roteiro, recebeu o prêmio Fiesp Sesi 
2010, foi indicado ao Grande Prêmio do 
Cinema Brasileiro, e laureado pela Academia 
Brasileira de Letras com o prêmio Machado 
de Assis 2011. Esta é sua estreia como diretor.

He made his film debut as a screenwriter for 
The Famous and the Dead (2009), directed 
by Esmir Filho. The film was shown at festivals 
such as Locarno, Berlin, Rio (Redentor award 
for best film) and Havana (jury prize). For this 
script, he received the Fiesp Sesi award 2010, 
was nominated for the Brazilian Cinema Grand 
Prize, and was awarded the Brazilian Academy 
of Letters with the Machado de Assis Award 
2011. This is his first film.

Uma autora chega em uma pequena vila no sul 
do Brasil, com a intenção de transformar a vida 
de Emelyn em uma narrativa ficcional. Quanto 
mais a autora provoca Emelyn com suas 
câmeras, mais Emelyn se torna Bernardo, um 
adolescente dividido entre viver o seu desejo e 
continuar desejando.

A filmmaker arrives at a small village in the 
south of Brazil with the intention of turning 
Emelyn's life into a fictional narrative. The 
more the filmmaker provokes Emelyn with her 
cameras, the more Emelyn turns into Bernardo, 
a teenager torn between the prospect of living 
his desires and keeping on desiring.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA
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71 min – HD – 2017  
RS

EP Zeppelin Filmes e Besouro Filmes
DIR Ismael Caneppele
PE Ricardo Baptista, Beca Furtado
R Ismael Caneppele e Germano de Oliveira
F Pedro Gossler
M Germano de Oliveira
ES Martin Grignaschi
TM Caio Amon, Nelo Johann
COM Emelyn Fischer, Julia Lemmentz

+
Prêmio especial do júri / Special Jury Award - 
Festival de Brasília 2017
Mostra de São Paulo 2017 
Festival MIX Brasil 2017
Panorama Internacional Coisa de Cinema 2017 
For Rainbow 2017

CONTATO
Jessica Luz /
Jessica.luz@besourofilmes.com
51 99952-9982
Ismael Caneppele / 
ismaelcaneppele@gmail.com
51 99216-9909
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NÃO HÁ FOZ NÃO HÁ NASCENTE
NEITHER SPRINF NOR ESTUARY 

VALENTINA HOMEM

Diretora de cinema e artista visual, é 
mestra em cinema e artes midiáticas pela 
Temple University, EUA. Realizou os curtas 
A vó (2002), Com uma câmera (2006), 
Landscaping (2007), Nova ordem (2010), 
Brócolis (2015) e Abigail (2016); e a vídeo 
instalação em 4 canais O conto sobre o 
vazio (2013), e performances como Será a 
transformação (de fato) silenciosa (2015) e 
Última dança para minha avó em três atos 
curtos (2016/2018).

She is a filmmaker and visual artist, holding 
a MFA in Film and Media Arts at Temple 
University, US. She has directed Granny (2002), 
With a Camera (2006), Landscaping (2007), 
New Order (2010) and Brócolis (2015) and 
Abigail (2016); and is the author/performer of 
the 4 channel video installation The Tale Of 
The Void (2013), performances such as Is the 
Transformation (in fact) Silent? and Last dance 
For Grandma In Three Acts (2016-2018).

A volta ao passado, e a reorganização 
das imagens-memórias guardadas em 
fitas de miniDV é um gesto impossível de 
transmutação. É possível superar o medo? 
Vestir a imagem, como vestir a pele do outro 
que nunca fui e nunca serei.

The return to the past, and the reorganization of 
the memories- images stored in miniDV tapes, 
is an impossible gesture of transmutation. Is 
it possible to overcome the fear? To dress the 
image, like dressing the skin of the other that I 
have never been and never will be.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA
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18 min – miniDV / 4K – 2017  
PE

EP Sempre Viva
DIR, PE, P, R Valentina Homem
F Valentina Homem, Ricardo D’Aguiar e Amara 
Barroso
M Juliane Peixoto e Valentina Homem
ES Felippe Schultz Mussel e Valentina Homem

+
Inédito / World Premiere

CONTATO
valentinahomem@gmail.com
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OPERAÇÕES DE GARANTIA  
DA LEI E DA ORDEM

ANTI-DISTURB MANUAL 
JULIA MURAT

Formada em design gráfico e roteiro, tem 
uma longa experiência como assistente de 
direção, assistente de câmera, e montagem. 
Editou filmes como Maré, nossa história 
de amor, de Lucia Murat e Os dias com ele, 
de Maria Clara Escobar. Como diretora 
realizou, em conjunto com Leo Bitterncourt, 
o documentário Dia dos pais, os longas 
de ficção Histórias que só existem quando 
lembradas e Pendular (Prêmio FIPRESCI  nos 
festivais de Berlim  e Uruguai, 2017).

She is graduated in graphic design and as 
screenwriter. She has a long time experience 
working as an editor, assistant director, 
and camera assistant. She directed the 
documentary Dia dos pais (2008) and the 
feature fiction films Histórias que só existem 
quando lembradas (2011) and Pendular (2017), 
winner of two FIPRESCI prizes, in 67º Berlin 
International Film Festival and in 35º Festival 
Cinematográfico Internacional del Uruguay.

Uma análise criteriosa dos diversos discursos 
publicados na ocasião das manifestações 
de junho de 2013 até julho de 2014. Pode-
se concluir que foi a partir das diferenças 
encontradas entre os discursos contidos na 
mídia convencional e na mídia independente 
que as linhas de força e os pontos de tensão 
começaram, neste trágico processo de 
criminalização e repressão de manifestações. 
O filme se esforça para questionar o papel da 
mídia em tal processo.

This is a judicious analysis of the diverse 
speeches published on occasion of the 
demonstrations that took place from June 
2013, thru to July 2014. One can conclude that 
it is the differences found in that contained in 
mainstream and independent media that the 
lines of force and tension points begin in this 
tragic process of criminalizing and repressing 
demonstrations. This documentary film 
endeavors to question the media’s role in this 
process.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA
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83 min – DIGITAL – 2017  
RJ

EP Esquina Filmes
DIR Julia Murat, co-direção Miguel Antunes Ramos
R Julia Murat
PE Tainá Prado
P Julia Murat e Douglas Duarte
M Nina Kopko
DA Guilherme Peters
ES Simone Petrillo

+
Festival de Brasília 2017 
Mostra de São Paulo 2017

CONTATO
julia@esquina.art.br
lucasbarao@gmail.com
tarsila.varallo@gmail.com
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PAZUCUS - A ILHA DO DESARREGO 
PAZUCUS - ISLAND OF VOMIT  

AND DESPAIR
GURCIUS GEWDNER

Nasceu em 1982. É reconhecido por seu 
peculiar trabalho como diretor, montador, 
músico e artista visual, tendo liderado e 
participado de alguns dos mais absurdos, 
dementes e alucinantes projetos artísticos 
e cinematográficos brasileiros dos últimos 
15 anos.

Born in 1982, Gurcius Gewdner is recognized in 
Brasil for its peculiar work as a director, editor, 
musician and visual artist, having led and 
participated in some of the most absurd, insane 
and hallucinating artistic and film projects of 
the past 15 years produced in Brazilian lands.

Dentro do intestino de Carlos, Monstros Fecais 
se preparam para o seu fim. Esta confusão 
estomacal torna-o uma presa fácil para o 
obsessivo Dr. Roberto. Ao mesmo tempo, 
Oréstia e Omar procuram harmonizar seu 
relacionamento em um acampamento e são, 
gradualmente, oprimidos pela natureza, que 
de paradisíaca torna-se infernal. A ilha é, por 
excelência, um território perturbado. Pedaço 
de terra desligado do continente ou território 
que emerge dos abalos advindos do centro 
do mundo: voltar a se integrar ao mar é o 
fantasma que ronda todas as ilhas.

Inside the intestine of Carlos, Fecal Monsters 
prepare for its end. This stomach confusion 
makes him an easy prey for the obsessive Dr. 
Robert. At the same time, Oréstia & Omar seek 
to harmonize their relationship in a camp and 
are, gradually, oppressed by the nature that 
of paradisaical becomes infernal.  A island is 
, by excellence, a troubled territory. Piece of 
land separated off the mainland or territory 
emerging and arising from the center of the 
world shocks : re- integrate into the sea is the 
ghost that haunts all the islands. 

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA
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111 min – HD – 2017  
SC

EP Bulhorgia Produções, Adubo Power Violence, 
Cavideo
DIR, R, M Gurcius Gewdner
PE Sune Rolf Jense,  Marcel Mars, Ligia Marina, 
Cavi Borges, JW Kielwagen, Zimmer
P Gurcius Gewdner, Marcel Mars, Garganta Silva
F Flavio C Von Sperling, Marcel mars, Pablo Pablo
S Hector B Bragga, Amexa
DA Gurcius Gewdner, Marcel Mars, Ligia Marina, 
Hector B Bragga
ES Gurcius Gewdner, Amexa
TM Anna White, Aline Vieira, Peter Gossweiler, 
Lucas Rossetti
EE Alexandre Brunoro
COM Marcel Mars, Priscilla Menezes, Ligia Marina, 
Gurcius Gewdner, Hector B Braga, Scott Gabbey, 
Amexa, Eloah Haole, Marcius Gewdner, Garganta 
Silva, Magnum Borinni, Pomba Claudia, Maiara P., 
Flavio C. Von Sperling, Ljana Carrion, Carlos Dias, 
Ju Simon, Daniel Villa Verde, Galori Fernandes, 
Lara Albrecht, Andreza Gomes, Everton Antunes, 
Fabio Bianchini, Hardgar Garcia, Vitor V. e Milosko 
Siesty.  

+
Film Panic Presents 2017
Fantaspoa 2017
Sessão Cinemática 2017
Cine Caos 2017 
Hussets, Biograf. 2017
Toca O Terror 2017

CONTATO 
bulhorgia@gmail.com
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O PEIXE 
THE FISH

JONATHAS DE ANDRADE

Nasceu em 1982, em Maceió, mas vive em 
Recife. Como artista contemporâneo, faz uso 
de vídeo, fotografia e instalação para percorrer 
a memória coletiva e a história, fazendo 
uso de estratégias que misturam ficção e 
realidade. Seu vídeo O levante (2013) integrou 
a exposição MoMA exhibition Unfinished 
Conversations: New Works from the Collection 
(2017), com uma exibição pública de todos as 
seus trabalhos anteriores em audiovisual no 
Moma Films.

Born in 1982 in Maceió but currently living in 
Recife. As a contemporary artist, uses video, 
photography and installation to portrait the 
collective memory and history, using strategies 
that blend fiction and reality. The video O 
levante (2013) was part of MoMA's exhibition 
Unfinished Conversations: New Works from 
the Collection (2017), with public showings of 
all the director's previous audiovisual works on 
Moma Films.

Uma vila de pescadores tem o ritual de abraçar 
os peixes na hora de pescar / logo após a 
pesca. O gesto afetuoso que acompanha a 
passagem para a morte atesta uma relação 
entre espécies pautada na força, violência e 
dominação.

Fishermen from a village on the northeast coast 
of Brazil enact a ritual of embracing the fish 
that they have caught. The affectionate gesture 
that accompanies the passage of death is a 
testament to a relationship between species 
that is imbued with strength, violence and 
domination.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA
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23 min – 16mm (2K) – 2016 
PE

EP Desvia e Wexner Center for the Arts
DIR Jonathas de Andrade
PE Rachel Daisy Ellis
P Vanessa Barbosa
R Jonathas de Andrade
F Pedro Urano
M Tita e Ricardo Pretti
S Mauricio d’Orey
ES Paul Hill
COM Carlos Dos Santos, Cícero Dos Santos, 
Cipriano Batista Alves, Genivaldo Santos De Lima, 
Gileno Cândido Bezerra, José Ailton Almeida De 
Liza, José Dalmo Dos Santos, José Elenildo Oliveira 
Dos Santos, Romerig Francisco Dos Santos e 
Ronaldo Vieira Santos

+
Melhor documentário / Best Documentary -  
Sheffield International Documentary Festival 2017
Melhor documentário / Best Documentary -  
Moscow Experimental Film Festival 2017 
Festival de Brasília 2017
CachoeiraDOC 2017 
Curtas Vila Do Conde 2017

CONTATO
jonathasdea@gmail.com
contato@jonathasdeandrade.com.br
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POESIA NA GUERRA 
POETRY IN WAR 

FERNANDO SALINAS

Fundador da Grito Filmes de produção de 
conteúdo áudiovisual, para artistas de rua 
e poetas marginais. Vencedor do edital 
Territórios Culturais Favela Criativa com o 
curta O grito da literatura e poesia marginal. 
Editor e finalizador de Eu só quero é ser feliz 
- A história do funk, de André Fernandes, e 
Na maré da Copa. Jornalista responsável por 
inúmeras matérias sobre as ocupações nas 
escolas do Rio de Janeiro, manifestações 
desde as Jornadas de Junho e favelas do Rio 
de Janeiro.

Born in 1982 in Maceió but currently living in 
Recife. As a contemporary artist, uses video, 
photography and installation to portrait the 
collective memory and history, using strategies 
that blend fiction and reality. The video O 
levante (2013) was part of MoMA's exhibition 
Unfinished Conversations: New Works from 
the Collection (2017), with public showings of 
all the director's previous audiovisual works on 
Moma Films.

Um jovem da periferia recita poesia no meio 
de um tiroteio no Complexo do Alemão, onde 
o estado policial mata os negros e os pobres 
com a freqüência da guerra.

A young man from the periphery recites poetry 
in the midst of a community shooting, where 
the police state kills blacks and the poor with 
war frequency.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA
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3 min – MP4 – 2017 
RJ

EP Grito Filmes
DIR, PE, P, R, F, DA, ES Fernando Salinas
M Fernando Salinas e Guilherme Fernández
TM Bruno Peres e Jonas Sikeyra
COM Jonas Sikeyra, Sabrina Martina e Thainá 
Denicia

+
Inédito / World Premiere

CONTATO
salinasflamengo@hotmail.com
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REAL CONQUISTA 
FIGHTING FOR MY OWN ROOF 

FABIANA ASSIS

É produtora, pesquisadora de cinema, 
diretora da Violeta Filmes e realizadora 
do festival de documentários brasileiros 
PirenópolisDoc. Mestranda do programa 
de Arte e Cultura visual da Universidade 
Federal de Goiás. Especializou-se em 
cinema documentário pela Fundação Getúlio 
Vargas em São Paulo. Atualmente trabalha 
na finalização do longa-metragem Real 
Conquista (título provisório), que dirigiu em 
Goiânia em 2015.

She is a film producer and researcher. She 
is also the director of Violeta Filmes and 
directs the Brazilian Documentaries Festival 
PirenópolisDoc. Master of the Visual Art and 
Culture program at the Federal University of 
Goiás. She specialized in Documentary Cinema 
at Fundação Getúlio Vargas in São Paulo. She 
is currently working on the post-production of 
the feature film Real Conquista (working title), 
directed in Goiânia in 2015.

Em Goiânia, no bairro Real Conquista, uma 
mulher, marcada por um forte passado de 
violência, luta por melhores condições de vida.

In Goiânia, in the neighborhood Real Conquista, 
a woman, marked by a strong past of violence, 
fights for better conditions of life.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA



43

14 min – DIGITAL – 2017 
GO

EP Violeta Filmes
DIR, P, R Fabiana Assis
F Leo Feliciano
M, ES Rafael de Almeida
S Guile Martins

+
Melhor filme goiano / Best Film from Goiás 
-  Fica – Festival Internacional de Cinema e Vídeo 
Ambiental 2017
Melhor Documentário / Best Documentary - 
Mostra ABD Cine Goiás (2017)
Prêmio Insurgente / Insurgente Award - Cine Cipó 
2017
Prêmio especial do júri / Special Jury Award  – 
Goiânia Mostra Curtas 2017
CachoeiraDoc 2017
Heritage Film Festival 2017
Anápolis Festival de Cinema 2017

CONTATO
Fabiana Assis /
(62) 99307 9532
fabiana@violetafilmes.com
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RESILIÊNCIA 
RESILIENCE 

MARCELLVS L.

Nasceu em 1980 em Belo Horizonte e vive 
desde 2006 entre Berlim e Seyðisfjörður.
Participou de diversas exposições coletivas e 
bienais como a de Sydney (2008), Lyon (2007)
e São Paulo (2006). Já exibiu no MAC - Musée 
d'art contemporain de Lyon (2014), Living Art 
Museum em Reykjavik (2011), Singapore Art 
Museum (2009), Reina Sofia (2008), entre
outros. Recebeu prêmios como Ars Viva 07/08 
Sound e o prêmio principal do Festival de
Oberhausen 2005.

He was born in 1980 in Belo Horizonte and 
since 2006 lives between Berlin and
Seyðisfjörður. He participated in numerous 
group exhibitions and Biennials such as Sydney
(2008), Lyon (2007) and São Paulo (2006). He 
exhibited at MAC - Musée d'art contemporain 
de Lyon (2014), Living Art Museum em 
Reykjavik (2011), Singapore Art Museum 
(2009), Reina Sofia (2008), among oders. 
Including some of the prices he has received 
are the Ars Viva Price 07/08 and the main prize 
of Oberhausen Film Festival 2005.

O trabalho experimenta com variações 
abruptas do batimento cardíaco dos
espectadores e sua capacidade de lidar com 
mudanças e choques, mantendo sua
integridade no confronto com forças externas.

The work experiments with abrupt variations of 
the viewers’ heartbeat and its ability to cope
with change and to sustain shocks maintaining 
its integrity in confrontation to external forces.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA
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24 min – DIGITAL – 2016 
ISLÂNDIA/BRASIL

DIR, F, M, S, ES Marcellvs L. 

+
Inédito / World Premiere 

CONTATO
info@galerialuisastrina.com.br
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TRAVESSIA 
TRAVESSIA 

SAFIRA MOREIRA

É mulher, negra e baiana. Fotógrafa e 
formada em cinema pela Escola de Cinema
Darcy Ribeiro e pelo Centro Afrocarioca de 
Cinema - Zózimo Bulbul. Formou-se na
Escola de Artes Visuais do Parque Lage em 
2015, mesmo ano em que foi selecionada
para a residência artística 
Afrontrancendence, no Red Bull Station em 
São Paulo. Dirigiu a videodança Sentinela, 
selecionada para o Festival Dança em Foco 
2017. É fundadora do cineclube Capa Preta, 
com foco no protagonismo da mulher negra 
no cinema.

She is a woman, she is black and she comes 
from Bahia. She is a director of photography 
and majored on film at Escola de Cinema Darcy 
Ribeiro and Centro Afrocarioca de Cinema - 
Zózimo Bulbul. She also completed her studies 
at Escola de Artes Visuais do Parque Lage in 
2015. In the same year, she was selected for
the artistic residence Afrontrancendence, 
hosted by Red Bull Station in São Paulo. She 
directed the video-dance Sentinela, selected 
for the Festival Dança em Foco 2017. She is 
also a founder on Capa Preta film club, which 
is focused on black women protagonism in 
cinema.

Utilizando uma linguagem poética, Travessia 
parte da busca pela memória fotográfica das 
famílias negras e assume uma postura crítica 
e afirmativa diante da quase ausência e da 
estigmatização da representação do negro.

With a poetic language, Travessia searches for 
the photographic memory of black families. The 
film adopts a critical stand in the face of the 
stigmatization and the near absence regarding 
the portray of black people.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY
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5 min – digital – 2017 
RJ

DIR, P, R, M, S Safira Moreira
F Caíque Mello

+
Melhor curta-metragem / Best short - 
CachoeiraDOC 2017
Prêmio da crítica e Menção Honrosa ABD / Critic 
Award and Special Mention ABD -  
Janela internacional de Cinema do Recife 2017
Panorama Internacional Coisa de Cinema  2017

CONTATO
21 99729-6710
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VAI E VEM 
VAI E VEM 

LOUISE BOTKAY

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1978. Estudou 
na Escola Nacional de Cinema da França 
(La Fémis). Dirigiu filmes como Vertières 
I, II, III (2014), SuperFreeze (2011), Sève 
(2011), 4Portes (2009), Mammah (2008) e 
Fofô Niamey (2007). Em 2016, a Semana 
apresentou uma sessão com 8 dos seus 
filmes, retrospectiva que também integrou o 
festival CachoeiraDoc 2016.

Louise was born in Rio de Janeiro, in 1978. 
She studied at the French National Film 
School (La Fémis). She directed films such as 
Vertières I, II, III (2014), SuperFreeze (2011), 
Sève (2011), 4Portes (2009), Mammah (2008) 
and Fofô Niamey (2007). In 2016, the Semana 
Film Festival screened eight of her films, a 
retrospective that also integrated the program 
of the festival CachoeiraDoc 2016.

Vai e vem foi realizado com povo Hunikui 
do Rio Jordão, aldeia São Joaquim e Novo 
Segredo, no sul do Acre, fronteira Brasil/
Peru. O filme é uma viagem por essa cultura 
milenar, que, renunciando ao exotismo fácil 
das imagens estandardizadas, constrói um 
olhar experimental e contemporâneo sobre o 
cotidiano da floresta. O filme se desenvolve 
em forma de tríptico, uma colagem, uma teia 
constituída por uma série de planos sequência 
mostrados simultaneamente. Nesse trabalho, 
pretende-se suscitar uma experiência da 
presença, uma experiência de pessoas, tempos 
e espaços.

Vai e vem was produced with the Hunikui 
people from the Jordão River, São Joaquim 
village and Novo Segredo, at the south of 
Acre, in the frontier between Brazil and Peru. 
The film is a journey through this ancient 
culture, which, by renouncing the easy 
exoticism of standardized images, constructs 
an experimental and contemporary look at the 
daily life of the forest. The film develops itself 
as a triptych, a collage, a web consisting of a 
series of long takes seen simultaneously. In this 
work, it is intended to showcase an experience 
of presence, an experience of people, times 
and spaces.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MOSTRA COMPETITIVA

MOSTRA COMPETITIVA
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31 min – HD – 2017 
RJ/AC

DIR, R, F, M Louise Botkay
PE Ayani Hunikui 
S Angelo Ikamuru Hunikui
COM Comunidade Hunikui da aldeia  
São Joaquim e Novo Segredo

+
Festival de Oberhausen 2017 
Festival VideoBrasil 2017

CONTATO
louizebotkay@gmail.com
21 99725-8677
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LÍGIA 
LÍGIA 

NUNO RAMOS

Nasceu em 1960, em São Paulo, onde vive 
e trabalha. Formou-se em filosofia pela 
Universidade de São Paulo em 1982. Artista 
visual e escritor, participou de diversas 
exposições individuais e coletivas, incluindo 
a Bienal de Veneza de 1995 e a 29ª Bienal 
Internacional de São Paulo em 2010. 
Podemos encontrar ainda em sua produção 
gravuras, pinturas, fotografias, instalações, 
vídeos e canções.

Born in 1960 in São Paulo, where he lives and 
works. He graduated in hilosophy from the 
Universidade de São Paulo in 1982. A visual 
artist and writer, he participated in several 
individual and collective exhibitions, including 
the Venice Biennial 1995 and the 29th São 
Paulo International Biennial in 2010. We can 
find among his works: engravings, paintings, 
photographs, installations, videos and songs.

No dia 31 de agosto de 2017, o site www.aarea.
co, apresentou Lígia, trabalho inédito de Nuno 
Ramos. No vídeo, Nuno se apropria do Jornal 
Nacional e trabalha por dentro a edição que 
anunciou o impeachment da presidenta Dilma 
Rousseff, exatamente um ano antes. O artista 
faz com que os apresentadores do jornal 
“cantem” a música “Lígia”, de Tom Jobim. A 
colagem audiovisual foi construída a partir das 
edições do Jornal relativas aos dias 16/3/2016 
e 31/8/16. O vídeo foi ao ar diariamente 
ao longo do mês de setembro, coincidindo 
exatamente com o horário de transmissão 
do Jornal Nacional, respeitando inclusive os 
intervalos comerciais.

On August 31st, 2017, on its seventh edition, 
the website www.aarea.co presented Lígia, a 
new work by Nuno Ramos. Through video, Nuno 
takes appropriation of Jornal Nacional, the main 
TV news show in Brazil, working from within 
the edition that announced the impeachment of 
then president elect Dilma Rousseff, one exact 
year ago. The artist makes the anchors sing the 
song “Lígia,” authored by Tom Jobim. The video 
will be aired daily over the month of September, 
coinciding precisely with the broadcast time 
of Jornal Nacional, respecting even its 
commercial breaks.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY
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5 min – 2017 
SP

EP Aarea
DIR Nuno Ramos
EXECUÇÃO DE VÍDEO/ÁUDIO  
Luis Felipe Labaki e Sérgio Abdalla
IMPLEMENTAÇÃO DO SITE Caio Polesi
TM Tom Jobim
CONCESSÃO DO USO DA CANÇÃO  
JOBIM MUSIC LTDA

+
Inédito em festivais / Festivals World Premier

CONTATO
marcela.mv.vieira@gmail.com
http://www.aarea.co/
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ARÁBIA 
ARABY 

AFFONSO UCHÔA e JOÃO DUMANS

Affonso é diretor e roteirista. Vive em 
Contagem e dirigiu A vizinhança do tigre 
(2014), filme exibido e premiado em festivais 
como Tiradentes (melhor filme), Olhar de 
Cinema e CachoeiraDoc. João é diretor, 
roteirista e vive em Belo Horizonte. É 
roteirista de A cidade onde envelheço, de 
Marília Rocha, filme exibido em festivais 
como Roterdã e Brasília. Foi assistente 
de direção e produtor executivo do filme 
Os residentes, exibido em festivais como 
Brasília, Viena e IndieLisboa.

Affonso is a director and screenwriter. Lives 
in Contagem, Minas Gerais, and directed A 
vizinhança do tigre (2014), which was shown 
and awarded in festivals like Tiradentes (best 
film), Olhar de Cinema and CachoeiraDoc. João 
is a director, writer and lives in Belo Horizonte. 
He wrote Where I grow old, directed by Marília 
Rocha, shown at festivals like Rotterdam and 
Brasília. He was also assistant director and 
executive producer of the film Os residentes, 
screened at festivals such as Brasília, Vienna 
and IndieLisboa.

André é um jovem morador da Vila Operária, 
bairro vizinho a uma velha fábrica de alumínio, 
em Ouro Preto, Minas Gerais. Um dia, ele 
encontra o caderno de um dos operários da 
fábrica.

André is a young resident of Vila Operária, a 
neighborhood next to an old aluminum factory 
in Ouro Preto, Minas Gerais. One day he finds 
the notebook of one of the factory workers.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY
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96 min – 2017 
MG

EP Katásia Filmes, Vasto Mundo
DIR, R Affonso Uchôa, João Dumans
P Vitor Graize
PE Vitor Graize, Thiago Macêdo Correia 
S Pedro Durães, Gustavo Fioravante 
TM Francisco Cesar, Christopher Mack
DA Priscila Amoni, Janaína Macruz 
M Luiz Pretti, Rodrigo Lima 
COM Aristides de Sousa, Murilo Caliari, Glaucia 
Vandeveld, Renata Cabral, Renato Novaes, Wederson 
Neguinho, Adriano Araújo, Renan Rovida

+
Menção especial / Special Mention – BAFICI 2017
Menção especial FIPRESCI / Special Mention FIPRESCI 
– Festival Cinematografico Internacional del Uruguay 
Melhor filme, ator, montagem, trilha sonora e Prêmio da 
Crítica / Best Film, Actor, Edit, Soundtrack and Critic 
Award - Festival de Brasília 2017 
Prêmio Especial do Júri / Special Jury Award – 
IndieLisboa 2017 
Prêmio Silver Apricot / Silver Apricot Award – Festival 
de Yerevan 2017 
Festival de Roterdã 2017 
BFI London Film Festival 2017 
Viennale 2017
Festival de Cartagena 2017
New Directors / New Films – Nova York 2017
Festival de San Sebastián 2017 
Festival de Karlovy Vary 2017 
FIDMarseille 2017 

CONTATO
vitorgraize@gmail.com /  
katasiafilmes@gmail.com/  
vastomundocontato@gmail.com
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O GOLPE EM 50 CORTES OU  
A CORTE EM 50 GOLPES 

LUCAS CAMPOLINA

Um curioso. A curious guy.

Estancar a sangria? Bessias? Tem que manter 
isso, viu? Em 50 cortes, os grampos de 2016 
e 2017 desnudam os bastidores da política 
nacional.

Stanch the bloodletting? Bessias? You have 
to keep this up, ok? In 50 cuts, the telephone 
clamps of 2016 and 2017 strips the backstage 
of national politics.
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9 min – 2017 
MG

EP Olada Audiovisual
DIR, M Lucas Campolina

+
Inédito em festivais / Festivals World Premiere

CONTATO
lucas@olada.tv
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ESCOLAS EM LUTA 
SCHOOLS IN FIGHT 

EDUARDO CONSONNI, RODRIGO T.  
MARQUES E TIAGO TAMBELLI

Eduardo é psicólogo, documentarista e 
educador. Atua como roteirista, diretor, 
captador de som e montador. Rodrigo é 
documentarista e educador. Atua como 
roteirista, diretor, fotógrafo e montador. 
Ao lado de Eduardo, realizou filmes como 
Carregador 1118 (É Tudo Verdade, Forumdoc.
BH e BAFICI). Tiago é documentarista. Atua 
como produtor, diretor, roteirista e diretor 
de fotografia; trabalhou com diretores como 
Rogério Sganzerla e Walter Carvalho, ente 
outros. 

Eduardo is psychologist, documentarist and a 
teacher. Work as a screenwriter, director, sound 
recorder, film editor and producer. Rodrigo 
is documentarist and a teacher. Work as a 
screenwriter, director, cinematographer, film 
editor and producer. With Eduardo, que made 
films such as Loader 1118 (It's All True, Forum 
Doc BH and BAFICI).  Tiago is documentarist. 
He has worked as a producer, director, script 
writer and DOP, he worked with many directors, 
such Rogerio Sganzerla, Walter Carvalho, 
among others.

No estado mais rico e um dos mais 
conservadores do Brasil, o modus operandi 
da educação pública sofre um revés quando 
estudantes secundaristas reagem ao decreto 
oficial que determina o fechamento de 94 
escolas e a realocação dos alunos. A resposta 
estudantil surpreende. Em poucos dias, por 
meio de redes sociais e aplicativos, eles 
organizam uma reação em uma verdadeira 
Primavera Secundarista – algo completamente 
inédito. Ocupam 241 escolas e saem às ruas 
para protestar. O estado decreta guerra aos 
estudantes. Toda relação se transforma após 
uma revolução.

In the richest state and one of the most 
conservative in Brazil, the modus operandi 
of public education suffers a setback when 
secondary students react to the official decree 
that determines the closure of 94 schools 
and the reallocation of students. The student 
response surprises. In a few days, through 
social networks and applications, they organize 
a reaction in a true Spring Secondary - 
something completely new. They occupy 241 
schools and take to the streets to protest. 
The state decrees war on students. Every 
relationship becomes a revolution.
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77 min – DSLR/MINIDV/CELULAR  
2017 – MG

EP Complô, Lente Viva Filmes e Encouraçado 
Filmes
DIR Eduardo Consonni, Rodrigo T. Marques e Tiago 
Tambelli
PE Fernanda Lomba, Guilherme Valiengo e 
Maurício Monteiro Filho
P Adriana Guerra, Beatriz Venâncio, Carlos Maga, 
Carol Misorelli, Eduardo Consonni, Edgar Bueno, 
Fernanda Lomba, Guilherme Valiengo, Hugo 
Haddad, Inês Figueiró, Karem Almeida, Letícia 
Fernandes, Lili Almendary, Luis Totem, Macca 
Ramos, Marcelo Krowczuk, Maurício Monteiro, 
Roberto Rocha, Rodrigo T. Marques, Thaís Taverna, 
Tiago Tambelli
F Tiago Tambelli
M Eduardo Consonni e Rodrigo T. Marques
S Eduardo Consonni e Ubiratan Guidio
ES Eduardo Consonni e Rodrigo T. Marques
TM Gustavo Monteiro
COM Alícia Esteves, Clara Esteves, Elena Parolini, 
Heudes Cássio de Oliveira, Ingrid Fernandes, Lilith 
Cristina, Lucas Penteado, Marcela Jesus, Marcela 
Reis, Nani Nunes, Paula Nunes, Sophia Tagliaferri e  
Vitória Caroline

+
CacheiraDoc 2017
Festival de Brasília 2017
Mostra de São Paulo 2017

CONTATO 
rodrigo@complo.tv
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LANDSCAPE 
LANDSCAPE 

LUIZ ROSEMBERG FILHO

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1943. Entre 
curtas, média e longas metragens, possui em 
sua extensa trajetória mais de 70 filmes.

He was born in Rio de Janeiro in 1943.  
Between short, medium and feature films, he 
has worked, in his extensive trajectory, in more  
than 70 titles.

Ignoramos com o passar dos tempos as 
tantas deformações que nos são impostas 
da educação à política, passando pelos 
afetos vividos. Alguém lá de longe disse: “O 
artista está sempre certo, mesmo quando 
está errado”. Será? É crescente no mundo 
a desvalorização do humano, com a vida 
tornando-se vazia de sentido.

With the passing of time, we ignore the many 
deformations that are imposed on us, from 
our  education to politics, as well as on the 
affections we experience. Someone from afar 
said: "The artist is always right, even when 
he is wrong." Is that so? The devaluation of 
the human is growing in our world, with life 
becoming ever more devoid of meaning.
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16 min – HD – 2017 
RJ

EP Cavídeo, Artma Filmes, Cinediário
DIR, R Luiz Rosemberg Filho
PE Cavi Borges
P, M Caio Laneo, Renato Coelho
F André Scucato, Tito Rosemberg
DA Ludmila Daher, Stefani Raquel
ES Caio Lazaneo
COM Tito Rosemberg, Jennifer Glass,  
Priscyla Bettim

+
Inédito / World Premiere

CONTATO
Cavi Borges /
cavicavideo@gmail.com
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A MOÇA DO CALENDÁRIO 
MY CALENDAR GIRL 

HELENA IGNEZ

Começou sua parceria criativa com Rogério 
Sganzerla em 1968 e atuou em quase 
todos os seus filmes. Integrou inúmeros 
movimentos de vanguarda e é chamada de 
musa do Cinema Novo. Com mais de 50 
anos de produção nos vários campos das 
artes, já foi homenageada na Ásia e na 
Europa, como no 20º Festival de Fribourg, 
Suíça. Dirigiu os longas Canção de Baal, 
Luz Nas Trevas - A Volta do Bandido da Luz 
Vermelha, Feio, Eu? e Ralé.

She started her creative partnership with 
Rogério Sganzerla in 1968 and acted in 
nearly all his films. She is a prominent figure 
in Brazilian culture. A member of various 
avant-garde movements. With over 50 years of 
participation in the acting and cinematographic 
fields, she received honors in Asia and 
Europe, like the 20th Fribourg Film Festival, 
Switzerland. She directed the features Baal’s 
Song, Light in Darkness – The Retorn of 
Red Light Bandit, Ugly, me? and Ralé – The 
Lower Dephts.

Esta é a história de Inácio, quarenta anos, 
casado, sem emprego fixo. Ex-gari, Inácio 
trabalha como dublê de dançarino e mecânico 
da oficina Barato da Pesada, onde sonha com a 
moça do calendário. No filme, o real e o sonho 
se entrelaçam.

This is the story of Inacio, a mid-thirties, middle 
class citizen like so many others who live in the 
center of São Paulo City. Inacio is employed in 
a mechanical workshop, where, in addition to 
working, he dreams of the Calendar Girl. In the 
film, the real and imaginary intertwine all the 
time, in a tangle of surreal sensations.
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86 min – HD – 2017 
SP

EP Mercúrio Produções
DIR Helena Ignez
PE Sinai Sganzerla
P Michele Matalon 
R Rogério Sganzerla e Helena Ignez
F Tiago Pastoreli
M Sergio Gagliardi
S Rene Brasil 
DA Fabio Delduque
ES Pedro Noizyman
COM Djin Sganzerla, André Guerreiro Lopes, Mário 
Bortolotto, Zuzu Leiva, Claudinei Brandão, Eduardo 
Chagas, Naruna Costa e Barbara Vida.

+
Festival de Brasília 2017  
Mostra de São Paulo 2017

CONTATO
Helena Ignez / Mercúrio Produções
11 3129-5745 / 11 3256-8676
smercurioproducoes@gmail.com
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VANDO VULGO VEDITA 
VANDO AKA VEDITA 

ANDRÉIA PIRES E  
LEONARDO MOURAMATEUS

Andréia Pires e Leonardo Mouramateus 
se conheceram em 2006, e desde 2010 
trabalham fazendo danças, performances, 
fotos, festas e filmes. Este é o primeiro curta 
co-dirigido pelos dois. Tudo culpa do amor.

Andréia Pires and Leonardo Mouramateus 
met in 2006 and since 2010 they have been 
creating dances, performances, photos, parties 
and films. This is the first short co-directed by 
the duo. All because of love.

Vando (vulgo Vedita) não é visto faz um tempo 
nas ruas da Barra.

Vando (AKA Vedita) hasn't been seen in a while 
on the streets of Barra. 
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20 min – HD – 2017 
CE

EP Praia à Noite
DIR Andréia Pires e Leonardo Mouramateus
PE, P Geane Albuquerque, Clara Bastos, Andréia 
Pires, Leonardo Mouramateus
F Victor de Melo
M Tomás Von der Osten
S Rodrigo Fernandes
ES Rodrigo Fernandes
TM Banda Glamourings
COM Bruna Pessoa, Dann Campos, Bira Felipe, 
Ellen Gabriele, Gabriel Farias, Getúlio Cavalcante, 
Jacqueline Peixoto, Leonardo William, Lucas 
Galvino, Lucas Kahlo, Macakin Das Galáxia, Mateus 
Mesmo, Milton Sobreira, Sara Síntique e Veronik 
Violencia 

+
 Melhor curta; Prêmio Canal Brasil / Best Short; 
Canal Brasil Award - Mostra de Tiradentes 2017 
Troféu Filme Livre / Filme Livre Award -  Mostra do 
Filme Livre 2017 
Prêmio Samburá de melhor direção / Samburá 
Award for Best Direction -  Cine CE 2017 
Melhor direção / Best direction - Festival de  
Triunfo 2017 
Melhor filme de temática Queer / Best LGBTQ 
Film - Festival Internacional de Curtas de São 
Paulo 2017 
Melhor direção / Best direction - Goiania Mostra 
Curtas 2017 
Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte 
2017 
CachoeiraDoc 2017 
Festival de Vitória 2017 

CONTATO
Leonardo Mouramateus /
lmouramateus@gmail.com
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FESTEJO MUITO PESSOAL 
A VERY PERSONAL CELEBRATION 

CARLOS ADRIANO

Nasceu em São Paulo em 1966. É cineasta, 
doutor em cinema pela USP, pós-doutor em 
artes pela PUC-SP e pós-doutorando em 
cinema na USP. Dirigiu filmes como O papa 
da pulp R. F. Lucchetti (2002), Militância 
(2002), Da ruina a existência (2007) e  
Sem título # 1: Dance of Leitfossil (2014), 
entre outros.

Born in São Paulo, in 1966. He is a filmmaker, 
PhD in film studies (USP), post-doctorate in 
arts (PUC-SP) and currently a post-doctoral 
research in film at USP. He directed films like  
O papa da pulp R. F. Lucchetti (2002), 
Militância (2002), Da ruina a existência (2007) 
and Sem título # 1: Dance of Leitfossil (2014), 
among others.

Ensaio poético de found footage inspirado 
no artigo “Festejo muito pessoal” de Paulo 
Emílio Salles Gomes (1916-1977). Em seu texto 
póstumo, o autor faz um balanço crítico de 
suas relações com o cinema brasileiro e da 
urgência da preservação de filmes. Este filme 
apropria-se de fragmentos de filmes brasileiros 
(1924-1931) citados por ele e de trechos de 
filmes de Jean Vigo, cineasta revelado para a 
história pelo crítico paulista. Na trilha sonora, 
músicas recolhidas pela Missão de Pesquisas 
Folclóricas organizada por Mário de Andrade 
em 1938. 

Found footage film poem inspired by the 
article “Very personal celebration” by Paulo 
Emílio Salles Gomes (1916-1977). In his last 
text, published posthumously, the author 
makes a critical assessment of his relations 
with brazilian cinema, drawing attention to the 
urgency of film preservation. The film recycles 
fragments of brazilian films (1924-1931) from 
the silent era quoted in Paulo Emílio’s article 
and excerpts of Jean Vigo’s films. In the 
soundtrack, brazilian popular songs recollected 
by the Mission of Folklore Research organized 
by brazilian poet Mário de Andrade in 1938. 
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8 min – MATERIAL DE ARQUIVO 
2016 – SP

EP Babushka
DIR, R, F, M, S, DA, ES Carlos Adriano
PE Carlos Augusto Calil
COM Paulo Emílio Salles Gomes, Giuseppe 
Ungaretti, Eva Nil, Dita Parlo e Michel Simon

+
Menção Honrosa – Melhor documentário de curta  
e Prêmio Abraccine/ Honorable Mention – Best 
Short Documentary and Abraccine Award - É Tudo 
Verdade 2017
Melhor filme / Best Film - Cine Ceará 2017 
Festival de Brasília 2017
Il Cinema Ritrovato 2017
CineOP - Mostra de Cinema de Ouro Preto 2017
PirenópolisDoc 2017
Festcurtas bh, 2017
Festival Internacional de Curtas-Metragens de São 
Paulo, 2017
Festival de curtas de Goiânia 2017

CONTATO
Carlos Adriano /
adriano.carlos.ca@gmail.com
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66KINOS 
66KINOS 

PHILIPP HARTMANN

Nasceu em 1972 em Karsruhe, na Alemanha. 
Atua como cineasta independente desde 
2000 e dirigiu filmes como O tempo passa 
como um leão rugindo (menção honrosa nos 
festivais de FICUNAM e Transcinema de 
Lima, 2013), Réquiem para Sra. H. (2007) e 
e.ice.t (2012). Seus trabalhos foram exibidos 
de importantes festivais como CPH:DOX, 
Viennale, DocLisboa, FIDBA, Festival de 
Vancouver, entre outros.

Born 1972 in Karsruhe, in Germany. Working 
as an independent filmmaker since 2000 and 
directed films such as Time goes by like a 
roaring lion (Special Mention in FICUNAM and 
Transcinema in Lima, 2013), Requiem for Mrs. 
H. (2007) and e.ice.t (2012). His films screened 
and awarded in several international festivals 
sush as CPH:DOX, Viennale, DocLisboa, FIDBA, 
Vancouver Film Festival, among others.

No processo de tentar fazer com que seu 
longa-metragem anterior  conseguisse ser 
exibido ao longo das distintas regiões da 
Alemanha, de maneira independente, o 
cineasta Philipp Hartmann descobriu um 
universo de pequenas salas e donos de cinema 
que enfrentam a realidade de uma indústria 
que cada vez mais preza a uniformização e 
a automação. Qual o lugar do pequeno e do 
gesto humano do amor à arte (e ao cinema) 
nesse mundo? Exibindo um filme, ele acabou 
realizando o seu seguinte.

Philipp Hartmann made a film, toured the 
German cinema scene with it and made that 
into a film too: an overview of an eclectic mix 
of cinemas all run by cinephiles. Shared love 
entails shared suffering: every Kino is under 
threat. Can something be a hobby if it’s your 
job? Can something be work if you love it so 
much? These are the questions a cinema owner 
asks himself out loud in this documentary. In 
66 Kinos, enthusiastic staff members at a range 
of cinemas answer these rhetorical questions 
affirmatively.
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98 min – HD – 2016 
ALEMANHA

EP Flumenfilm
DIR, P, R, F, M, S, ES Philipp Hartmann
M Philipp Hartmann, Herbert Schwarze,  
Maya Connors
TM Johannes Kirschbaum

+
Festival de Viena 2017
Festival de Roterdã 2017
Festival de Innsbruck 2017 
Janela Internacional de Cinema do Recife 2017
Olhar de Cinema 2017

CONTATO
Philipp Hartmann /
philipp@flumenfilm.de
+491632544427
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A PASSAGEM DO COMETA 
A PASSAGEM DO COMETA 

JULIANA ROJAS

É roteirista, diretora, montadora e consultora 
de roteiro. Dirigiu diversos curtas, como 
O duplo (menção especial, Semana da 
Crítica, Cannes 2012), e o longa Sinfonia da 
necrópole (FIPRESCI, Mar Del Plata 2014). 
Juliana dirigiu com Marco Dutra os curtas 
O lençol branco e Um ramo, dentre outros, e 
os longas Trabalhar cansa (mostra Um Certo 
Olhar, Cannes 2011) e As boas maneiras 
(Prêmio especial do júri - Locarno 2017).

She is a Brazilian writer, director, editor and 
script advisor. She directed many short films, 
including O duplo (Special Mention, Cannes 
Critics’ Week 2012), and the feature film 
Sinfonia da necrópole (FIPRESCI Award, Mar 
Del Plata 2014). Juliana directed, with Marco 
Dutra, the short films O lençol branco and Um 
ramo (Best Short – Cannes Critics’ Week 2007), 
among others, and the features Trabalhar cansa 
(Un Certain Regard, Cannes 2011) and As boas 
maneiras (Special Jury Prize, Locarno 2017).

1986. Na sala de espera de uma clínica de 
abortos, a recepcionista, uma paciente e uma 
acompanhante aguardam a passagem do 
cometa Halley, enquanto a médica enfrenta 
dificuldades com um dos procedimentos. 

1986. In the waiting room of a clandestine 
abortion clinic, the receptionist, a patient and 
an escort await the passage of Halley's Comet, 
while the physician is experiencing difficulties 
with one of the procedures.
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19 min – HD – 2017 
SP

EP Dezenove Som e Imagens
DIR, R Juliana Rojas
PE Maria Ionescu
P Sara Silveira  e Helena Ionescu 
F Alice Drummond
M Beatriz Pomar
S Tide Borges, Lia Camargo
DA Fernando Zuccolotto e Luiza Conde 
ES Miriam Biderman, Ricardo Reis
TM Grupo Rumo
COM Gilda Nomacce, Ivy Souza, Mariza Junqueira, 
Nana Yazbek e Helena Albergaria

+
Destaque do Público / Audience Award - Festival 
de Curtas de São Paulo 2017 
Festival de Brasília 2017 
Goiânia Mostra Curtas 2017 

CONTATO
Juliana Rojas / 
jujurojas@gmail.com 
Dezenove Som e Imagens /
dezenove@uol.com.br 
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MAMATA 
MAMATA 

MARCUS CURVELO

Ator, roteirista, diretor e montador. Formado 
em comunicação social e cinema. É membro 
do Cual – Coletivo Urgente de Audiovisual 
desde 2011.

Actor, screenwriter, director and editor. He 
is graduated in Social Communication and 
Cinema. He is a member of Cual - Coletivo 
Urgente de Audiovisual since 2011.

Brasil, 2017. Eu desisto. Brazil, 2017. I give up.
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29 min – DIGITAL – 2017 
BA

EP Cual – Coletivo Urgente de Audiovisual
DIR, PE, P, DA, ES Marcus Curvelo
R, M Amanda Devulsky e Marcus Curvelo
F Amanda Devulsky, Bianca Muniz, Carlos Baumgarten, 
Danilo Umbelino, Marcus Curvelo e Ramon Coutinho
S Amanda Devulsky, Bianca Muniz, Carlos Baumgarten, 
Danilo Umbelino, Marcus Curvelo e Ramon Coutinho
COM Marcus Curvelo, Débora Ingrid, Carlos 
Baumgarten, Antônio Pereira e Filó

+
Melhor curta (júri Abraccine), melhor ator, melhor 
montagem/ Best Short (Abraccine Jury), Best Actor, 
Best Editor - Festival de Brasília 2017
Panorama Internacional Coisa de Cinema 2017
Festival de Cinema da Bienal de Curitiba - FICBIC 2017
Mostra de Cinema de Gostoso 2017
Festival CineMúsica 2017 

CONTATO
marcuscurvelo@gmail.com
cualcinema@gmail.com
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ANO PASSADO EU MORRI 
I DIED LAST YEAR 

RODRIGO DE OLIVEIRA

É um cineasta, roteirista e montador de 
Vitória, Brasil. Rodrigo escreveu e dirigiu os 
longas-metragens As horas vulgares (2012, 
com Vitor Graize), Teobaldo morto, Romeu 
exilado (2015) e Todos os Paulos do mundo 
(2017, com Gustavo Ribeiro), e o curta-
metragem Eclipse Solar (2016). Este é seu 
segundo curta.

He is a filmmaker, writer and editor based in 
Vitória, Brazil. He is the writer and director of 
the feature films As horas vulgares (2012, with 
Vitor Graize), Teobaldo morto, Romeu exilado 
(2015) and Todos os Paulos do mundo (2017, 
with Gustavo Ribeiro)

À Rodrigo, o diretor deste filme, foram 
dados três meses de vida. Solitário diante 
da morte, o diretor procura por Eduardo, 
seu primeiro namorado. Mas Eduardo não 
responde. Rodrigo e o Brasil talvez não tenham 
sobrevivido a 2016.

To Rodrigo, the director of this film, were given 
three months to live. Lonely in facing death, 
the director searches for Eduardo, his first 
boyfriend. But Eduardo won’t answer. Rodrigo 
and Brazil may have not survived 2016.
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25 min – 2K – 2017 
ES

EP Pique-Bandeira Filmes
DIR, R, M Rodrigo de Oliveira
PE Vitor Graize
P Rodrigo de Oliveira, Vitor Graize, Igor Pontini
F Igor Pontini
S Hugo Reis
DA Diana Klippel
ES Hugo Reis
COM Rodrigo de Oliveira, João Paulo Stein, Lorena 
Lima e Isabella Masiero

+
Festival de Brasília 2017
Festival de Vitória 2017
For Rainbow 2017

CONTATO 
piquebandeirafilmes@gmail.com
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THE BEAST 
THE BEAST 

SAMANTHA NELL E  
MICHAEL WAHRMANN

Samantha é roteirista, diretora e produtora 
sul-africana. Dirigiu curtas como Stiff (2012), 
Tortoise (2014) and Love Motel (2015). 
Michael nasceu no Uruguai, cresceu em 
Israel e vive em São Paulo desde 2004. Seu 
primeiro curta, Avós (2010), foi exibido no 
Festival de Berlim. Avanti Popolo (2013), 
seu longa de estreia, recebeu os prêmios 
de melhor filme no Festival de Roma, na 
Semana; melhor diretor em FICUNAM, 
melhor diretor e prêmio da crítica no Festival 
de Brasília.

Samantha is a South African writer, director, 
and producer. She directed shorts such as Stiff 
(2012), Tortoise (2014) and Love Motel (2015). 
Michael born in Uruguay, grew up in Israel, 
and lives in São Paulo. He’s debut short film, 
Grandmothers (2010) was premiered at the 60˚ 
Berlinale. Avanti Popolo (2013), his first feature 
film, won the Best Film Award at the Rome 
Film Festival; Best Director at FICUNAM, Best 
Director and Critics Award at Brasilia  
Film Festival.

Um dia divertido num safári em algum lugar 
da África do Sul: o bagageiro Jacob sonha 
que mata um leopardo com as próprias mãos, 
Anthea tenta limpar um chalé isolado, Cosmas 
varre folhas sob a árvore com sinal de celular 
enquanto escuta as conversas dos turistas 
e Ndu é um guia-florestal num safári onde 
não tem bicho nenhum. Shaka, um dançarino 
Zulu, quer atuar numa peça de Shakespeare, 
enquanto Thando, sua namorada, lhe diz umas 
verdades sobre a vida.

A fun day at a safari park somewhere in South 
Africa: Jacob the porter dreamt he killed a 
leopard with his bare hands, Anthea tries to 
clean an isolated chalet, Cosmas sweeps leaves 
under the tree with cellular reception while 
listening to tourist’s conversations and Ndu is a 
game ranger on a safari where no animals can 
be found. Shaka, a Zulu performer, wants to do 
Shakespeare while Thando, his girlfriend, tells 
him the facts of life.
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24 min – 2017 
BRASIL/FRANÇA/ÁFRICA DO SUL

DIR Samantha Nell e Michael Wahrmann
PE Dominique Welinski
P Awongiwe Noluvo Polo, Felipe Santo
F Nicholas Turvey
DA Chico Nyalunga
FIG Maureen Shezi
M Henion Han
S Zamokuhle Mkhize
COM Shaka Khulani Maseko, Thando Luleka Mhlanzi, 
Jacob Modise Sekgothe, Selifo Thabani Mahlobo e 
Michael Wahrmann

+
Prêmio Especial do Júri e Prêmio da Crítica / Special 
Jury Award and Critcs Award - Janela Internacional de 
Cinema do Recife 2016
Prêmio Especial do Júri / Special Jury Award - Festival 
de Sta. Maria da Feira 2016
Quinzena dos Realizadores – Festival de Cannes 2016
Sydney Film Festival 2016
Durban Film Festival 2016
Ficunam 2017
Hamburg Short Film Festival 2017
Huesca Short Film Festival 2017

CONTATO 
Michael Wahrmann /
misha@sanchofilmes.com
+5511982779976
São Paulo, Brasil
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EU SOU O RIO 
I AM THE RIVER 
ANNE E GABRAZ

Anne e Gabraz vêm trabalhando juntos 
há alguns anos, tendo realizado filmes 
experimentais e documentários exibidos 
em diversos eventos. É a segunda vez que 
assinam em dupla a direção de um filme, a 
primeira de um longa-metragem. Eu sou  
o rio acompanha um fim de semana na  
vida de Tantão, músico e artista plástico 
icônico do underground carioca desde 
os anos 1980. Marcas que nunca mais 
conseguiremos apagar...

Anne and Gabraz have been working together 
for some years, having made experimental films 
and documentaries shown at various events. 
This is the second time they have directed a 
film together, and their first feature. I Am The 
River follows a weekend in the life of Tantão, a 
musician and iconic visual artist from the Rio 
de Janeiro underground scene since the 1980s. 
Signs that we will never be able to erase...

Mon Tante Tantan 
Como tambor torto de circo 
Qual o trapezista Lula 
Flambante no vai lá 
E com elegância cai 
Salvo pelas cordas 
Novamente voa e no subir 
No descer é amparado decaído 
Tanto faz se nas nuvens ou no chão 
(Guilherme Zarvos)

Mon Tante Tantan
Like crooked circus drum
Like Lula, the trapeze artist
Flaming does not go there
And elegantly falls
Saved by the ropes
Once again flies and does not climb
On the descent is supported by the fallen
Whether in the clouds or on the ground
(Guilherme Zarvos)
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78 min – HDV – 2017 
RJ

EP Eu morri em 1999
DIR, PE, P, R Anne e Gabraz
F,M Gabraz
S Anne
DA Tantão
ES Anne e Ricardo CB
TM DEDO, Tantão e os fita
COM Tantão

+
Inédito / World Premiere

CONTATO
sannagabriel@gmail.com
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BOA NOITE, CHARLES 
NIGHTY NIGHT, CHARLES 

IRMÃOS CARVALHO

Os Irmãos Carvalho têm 24 anos e moram no 
morro do Salgueiro, favela do Rio de Janeiro. 
Marcos e Eduardo são irmãos gêmeos, 
negros e formados no curso de cinema da 
PUC-Rio, com bolsa de estudos. Eles são 
roteiristas, diretores e produtores. Dentre 
suas obras estão Chico (2016), Boa noite, 
Charles (2016) e Alegoria da Terra (2015).

The Carvalho Brothers are 24 year old and live 
at Morro do Salgueiro, a favela in Rio de Janeiro. 
Marcos and Eduardo are twin brothers, black 
and graduated in film at PUC-Rio, through 
a scholarship. They are both screenwriters, 
directors and producers. Among their works 
are: Chico (2016), Boa noite, Charles (2016) and 
Alegoria da Terra (2015).

Charles é um boneco de um filme de stop 
motion. Quando vai dormir e apaga as luzes, 
seu medo do escuro transforma tudo ao seu 
redor. Marcos e Eduardo são dois diretores 
principiantes. Nem Charles, nem Marcos e 
Eduardo podem prever o futuro desse sinistro 
stop motion.

Charles is a puppet of a stop motion movie. 
When he goes to sleep and turns off the lights, 
his fear of dark turns everything around him. 
Marcos and Eduardo are two beginner film 
directors. Neither Charles nor Marcos and 
Eduardo can predict the future of this sinister 
stop motion.
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19 min – digital – 2016 
RJ

EP Articus Filmes
DIR, P, R, F, M, S, DA Irmãos Carvalho
PE Max Gleiser
ES, TM Fernando Aranha
COM Eduardo Carvalho e Marcos Carvalho

+
Melhor montagem / Best Edit - Festival Guarnicê de 
Cinema 2016
Melhor montagem / Best Edit - Cinefest Gato Preto 
2016
Melhor filme / Best Film -  Festival de Cinema de 
Lajeado 2016
Festival Brasileiro de Cinema Universitário 2016
Mostra do Filme Livre 2016
Metrô Festival Universitário 2016
Cine Amazônia – Festival Latino Americano Ambiental 
2016
Mostra Audiovisual de Petrópolis 2016

CONTATO
Eduardo Carvalho /
eduardomagalhaescarvalho@yahoo.com.br
21 99343-6388 – telefone
21 97695-5884 – whatsapp
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CHICO 
CHICO 

IRMÃOS CARVALHO

Os Irmãos Carvalho têm 24 anos e moram no 
morro do Salgueiro, favela do Rio de Janeiro. 
Marcos e Eduardo são irmãos gêmeos, 
negros e formados no curso de cinema da 
PUC-Rio, com bolsa de estudos. Eles são 
roteiristas, diretores e produtores. Dentre 
suas obras, estão Chico (2016), Boa noite, 
Charles (2016) e Alegoria da Terra (2015).

The Carvalho Brothers are 24 year old and live 
at Morro do Salgueiro, a favela in Rio de Janeiro. 
Marcos and Eduardo are twin brothers, black 
and graduated in film at PUC-Rio, through 
a scholarship. They are both screenwriters, 
directors and producers. Among their works 
are: Chico (2016), Boa noite, Charles (2016) and 
Alegoria da Terra (2015).

2029. Treze anos depois de um golpe de 
Estado no Brasil, crianças pobres, negras e 
faveladas são marcadas em seu nascimento 
com uma tornozeleira e têm suas vidas 
rastreadas por pressupor-se que elas irão, mais 
cedo ou mais tarde, entrar para o crime. Chico 
é mais uma dessas crianças. No aniversário 
dele, é aprovada a lei de ressocialização 
preventiva, que autoriza a prisão desses 
menores. O clima de festa dará espaço a  
uma separação dolorosa entre Chico e sua 
mãe, Nazaré.

2029. Thirteen years after a coup in Brazil, 
electronic anklets are placed in poor, black and 
slum children, and their lives are tracked by 
the assumption that they will sooner or later 
go to the crime. Chico is another one of those 
children. On his birthday, the law of preventive 
rehabilitation is approved and the arrest of 
these minors is authorized. A painful separation 
between Chico and his mother, Nazareth, will 
end the party mood.
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23 min – digital – 2016 
RJ

EP Nasceu Na Rua Filmes
DIR, P Irmãos Carvalho
R Tiago Coelho
F Gabriel Almeida
M João Rabello
S Gustavo Andrade
DA Duda Monteiro
ES Lucas Raiol
COM Jeckie Brown, Lucia Talabi, Fabricio Assis

+
Melhor direção, prêmios Canal Brasil e Margarida de 
Prata/ Best director, Canal Brasil Award and Margarida 
de Prata Award- Festival de Brasília 2017  
Menção Honrosa / Honorable Mention - Festival Visões 
Periféricas 2017
Mostra de Tiradentes 2017 
Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo 
2017 
Panorama Internacional Coisa de Cinema 2017 
Goiânia Mostra Curtas 2017 
Festival Brasileiro de Cinema Universitário 2017 
Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul – Brasil, 
África e Caribe 2017 
Egbé – Mostra de Cinema Negro de Sergipe 2017
Watch Africa, Wales’s African Film Festival 2017

CONTATO
Eduardo Carvalho /
eduardomagalhaescarvalho@yahoo.com.br
(21)993436388 – telefone
(21)976955884 - whatsapp
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JACAREPAGUÁ 
JACAREPAGUÁ 
MARIA GANEM

É doutoranda na Faculdade de Belas-
Artes da UL (Lisboa), onde pesquisa a 
montagem com filmes de arquivo familiares, 
com apoio da CAPES. Jacarepaguá é o 
primeiro dos quatro filmes de sua pesquisa. 
Publicou o livro Found footage, mouvement 
cinámatographique contemporain (EUE, 
2017), resultado do mestrado em estudos 
cinematográficos na UdeM (Canadá). É 
natural do Rio e aprendeu a nadar na casa 
da tia Regina, em Jacarepaguá.

Has a doctor's degree from Faculdade de Belas-
Artes da UL (Lisboa), where she researches 
editing with films from family archives, with 
the support from CAPES. Jacarepaguá is the 
first of four films hailing from this research. 
Published the book Found footage, mouvement 
cinámatographique contemporain (EUE, 2017), 
which resulted from her masters on Cinematic 
Studies from UdeM in Canada. Was born in Rio 
de Janeiro and learned how to swim at her aunt 
Regina's place in Jacarepaguá.

O cineasta francês Alain Cavalier visita uma 
casa suburbana no Rio de Janeiro, nos anos 
1980, e interroga-se sobre os ganhos da 
chegada da câmera portátil para o cinema.

French filmmaker Alain Cavalier visits a 
suburban house in Rio de Janeiro, late 80´s, 
where he wonders about the advantages for 
Cinema from the arrival of the portable camera.
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6 min – VHS – 2017 
RJ

DIR, R, M, S, ES Maria Ganem 
F Imagens de arquivo 

+
DocLisboa 2017 
Porto/Post/Doc 2017

CONTATO 
mariaganem@gmail.com
+35 1  911 733 372 
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AUSÊNCIA DE MEMÓRIA 
ABSENCE OF MEMORY 

RITA PIFFER

Dirigiu os curtas documentais Ghost 
Syndrome e Ali na esquina, além de três 
curtas de ficção, exibidos internacionalmente 
em galerias de arte e festivais de cinema 
independente e experimental. Rita é 
curadora convidada do Festival de Cinema 
Experimental DOBRA. Estudou cinema na 
California (EUA), no programa de MFA da 
San Francisco State University.

She directed the short documentaries Ghost 
Syndrome, and Ali na Esquina, and three 
fictional shorts that screened internationally 
in art shows, and film festivals focused on 
independent and experimental works. She is 
an invited curator for the Experimental Film 
Festival DOBRA. She earned her MFA in 
Cinema at San Francisco State University.

Retrato poético de uma mulher de 80 anos 
e suas lembranças da vida de rupturas e 
migrações entre o Brasil e o Uruguai.

A short poetic documentary portrait about an 
80-year-old woman's recollections of her life 
and loss during migration between Brazil and 
Uruguay.
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12 min – HD– 2017 
RJ

EP Mera Semelhança 
DIR, P, R, F, M, S Rita Piffer
PE Leda Stopazzolli
ES Andrei Moyssiadis
COM Almira Alves

+
- Prêmio Eileen Maitland  / Eileen Maitland Award  - 
Ann Arbor Film 2017
- Architecture of Family - Aurora Picture Show 2017

CONTATO
Rita Piffer /
rita.piffer@gmail.com
(21) 9996-20701
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LATIFÚNDIO 
LATIFUNDIUM 
ÉRICA SARMET

É roteirista e pesquisadora de cinema e 
audiovisual. Mestre em comunicação pela 
UFF, é autora da dissertação "Sin porno no 
hay posporno: corpo, excesso e ambivalência 
na América Latina" (2015). Entre seus 
trabalhos mais recentes estão roteiros 
de séries de ficção para produtoras como 
Matizar Filmes e Eparrêi Filmes.  
É fundadora e curadora do cineclube  
Quase Catálogo, dedicado a mulheres na 
direção cinematográfica.

Érica Sarmet is a screenwriter and film 
researcher. She has a Master's Degree in 
Cinema and Audiovisual and a bachelor's 
degree in Media and Cultural Studies, both 
from Federal Fluminense University. She's also 
the curator of a filmclub dedicated to women 
directors and currently lives in Rio de Janeiro, 
working as a TV and film screenwriter.

O corpo não é apenas matéria, mas  
uma contínua e incessante materialização  
de possibilidades.

The body is not merely matter but a continual 
and incessant materializing of possibilities.
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12 min – HD– 2017 
RJ

DIR, PE, R Érica Sarmet
P Érica Sarmet, Silvia Sobral
F Talita Arruda
M Calí dos Anjos
S Alexandre Kubrusly, Pedro Félix
DA Felipe Abdala, Fernanda Bigaton
ES José Ramón Diáz Benítez
COM Estevão Garcia, Raissa Vitral, Raphi Soifer, 
Guilherme Marcondes, Carolla Rammos, Patrícia 
Bárbara, Igor Dornelles, Flora Lucas, Érica Sarmet, 
Lucas Pinheiro, Felipe Abdala, Maria Isabel Lamim, 
Amanda Meirinho e Nathalia Gonçales

+
PornyDays Film Art Fest 2017
COLORS: Cinema+diversidade  2017
For Rainbow 2017
Fringe! Queer and Arts Film Fest 2017
Pornfilmfestival Berlin 2017
Festival de Vitória 2017

CONTATO
Érica Sarmet / 
e.sarmet@gmail.com
+ 55 21 9 8112 9501
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INOCENTES 
INNOCENTS 

DOUGLAS SOARES

Formado em direção cinematográfica pela 
Escola de Cinema Darcy Ribeiro, dirigiu os 
filmes: Minha tia, meu primo (2008),  A dama 
do Peixoto (2011), Contos da Maré (2013) - 
melhor curta documentário do Festival de 
Brasília do Cinema Brasileiro - e Xale, seu 
primeiro longa-metragem, que teve estreia no 
Festival do Rio 2016. Este é seu quinto filme.

Majored in Film from Darcy Ribeiro Film 
School, he directed shorts sush as My Aunt, 
My Cousin (2008), The Lady of Peixoto (2011), 
Tales of the Tide (2013) – Best Short in Brasília 
Film Festival - and Xale, (Festival do Rio 2016), 
his first feature film. This is his fifth film.

"Os inocentes, definitivamente inocentes, 
tudo ignoram. Mas a areia é quente, e há um 
óleo suave que eles passam nas costas, e 
esquecem." O percurso voyerístico na obra 
homoerótica de Alair Gomes.

"The innocents, definitely innocents, ignore 
everything, but the sand is hot, and there is a 
soft oil that they use to rub their back, and they 
forget." The voyeuristic path in Alair Gomes' 
homoerotic work.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

SESSÕES ESPECIAIS

SESSÕES ESPECIAIS
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18 min – HD– 2017 
RJ

EP Acalante Filmes
DIR, R Douglas Soares
PE Allan Ribeiro
P Violeta Rodrigues
F Guilherme Tostes
M Karen Black
S Matheus Tiengo e Daniel Turini
DA Luciano Carneiro
ES Matheus Tiengo
COM Marcos Caruso, Julio Fernandes, Bruno Krause, 
Matheus Martins, William Manfroi, Ed Saldanha, Iann 
Pastor, Luciano Carneiro, Allan Ribeiro, Tiago Correa, 
Tiago Rios e Felipe Herzog.

+
Festival de Brasília 2017
Mostra Goiânia 2017 
Queer Porto 2017
For Rainbow 2017 
Les Gai Cine Mad 2017 
Colors – Cinema + Diversidade 2017
Panorama Internacional Coisa de Cinema 2017 
Festival Mix Brasil 2017 

CONTATO
Douglas Soares - Acalante Filmes /
21 98188-8283
doug.p.soares@gmail.com
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O OLHO DO CÃO 
THE EYE OF THE DOG 

SAMUEL LOBO

Fazedor de filmes, cineclubista, realizador 
do curta Noite escura de São Nunca (Melhor 
curta pelo júri da crítica na Mostra de 
Tiradentes 2015).

Movie maker, film club organizer and 
director of the short Noite escura de São 
Nunca, best short by a jury of critics at 
Mostra de Tiradentes 2015.

É domingo no Rio de Janeiro, Buck Jones sai 
para um passeio.

It’s sunday in Rio de Janeiro, Buck Jones goes 
out for a walk. 

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

SESSÕES ESPECIAIS

SESSÕES ESPECIAIS
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20 min – 2K– 2017 
RJ

EP Correria Filmes
DIR, R Samuel Lobo
PE Samuel Lobo
P Correria Filmes, Jerimundo Filmes
F Alexandre Kubrusly, Mariana Moraes
M Rodrigo de Janeiro, Samuel Lobo
S Artur Seidel, Igor Leite
DA Janaína Castro Alves
ES Miguel Mermelstein
COM André Lemos, Edmur Abramides, Guiomar 
Ramos, Livia Abreu, Lorran Dias, Luciana Guedes, 
Rodrigo de Janeiro, Rodrigo Mello, Vitor Emanuel

+
Melhor roteiro / Best Script - Festival de Vitória 2017  
Mostra de Tiradentes 2017 
Festival Guarnicê de Cinema 2017 
Festival Mate com Angu de Cinema Popular 2017 
Goiânia Mostra Curtas 2017
Festival Taguatinga de Cinema 2017 
Panorama Coisa de Cinema 2017 

CONTATO
Samuel Lobo /
samuelllobo@gmail.com
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MEHR LICHT! 
MEHR LICHT! 

MARIANA KAUFMAN

É cineasta e artista visual, sócia da Fagulha 
Filmes. Graduou-se em cinema na UFF, 
estudou roteiro na NYU e é mestranda em 
Literatura na PUC-RJ. Escreveu e dirigiu, com 
Jo Serfaty, Confete e A ilha do farol. Realizou 
ainda Natureza morta. Participou da Bienal 
de Arte da Bolivia e recebeu menção honrosa 
no II Prêmio Reynaldo Roels Jr (MAM / EAV). 
Atualmente filma o curta Fotossíntese e 
escreve a série Notívagos, contemplados pela 
Riofilme e Ancine/FSA.

She is a filmmaker and visual artist, partner 
of Fagulha Filmes. Graduated in Cinema, 
studied screenwriting at NYU, visual arts and 
is getting her masters in Literature. She wrote 
and directed the films Confetti, The Lighthouse 
Island and Still Life. Participated in the Art 
Biennal of Bolivia and received an honorable 
mention in the II Reynaldo Roels Jr Award 
(MAM / EAV). Currently she is shooting new 
film Photosynthesis and writes the TV series 
Night ows.

A separação entre passado, presente, futuro 
é só uma ilusão. No entanto, uma ilusão 
persistente.

The separation between past, present,  
and future is only an illusion. Although, a 
persistent one.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

SESSÕES ESPECIAIS

SESSÕES ESPECIAIS
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11 min – 4K– 2017 
RJ

EP Fagulha Filmes
DIR, P, R Mariana Kaufman
F Pedro Faerstein
M Mariana Kaufman e Luisa Marques
DA Cedric Aveline
ES Edson Secco
COM Nanda Félix

+
Festival du Nouveau Cinema 2017 
Edinburgh Film Festival 2017 
Cine Ceará 2017 
Mostra do Filme Livre 2017 

CONTATO
Mariana Kaufman /
mariana@fagulhafilmes.com.br
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NÃO ACREDITO EM NENHUM

DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR
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NÃO ACREDITO EM NENHUM

DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR
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NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 

“Ver revolutear essas almas aladas e loucas, encantadoras e buliçosas, 
é o que arranca a Zaratustra lágrimas e canções. Eu só poderia crer 
num Deus que soubesse dançar.
E quando vi o meu demônio, pareceu-me sério, grave, profundo e 
solene: era o espírito do pesadelo. Por ele caem todas as coisas. Não é 
com cólera, mas com riso que se mata. Adiante! matemos o espírito do 
pesadelo! Assim falava Zaratustra” 

Tomamos de Nietzsche o título para a sessão que, pelo segundo ano 
consecutivo, a Semana dedica à produção brasileira de filmes de 
artistas contemporâneos. Neste momento em que o Brasil passa por 
uma de suas piores crises ética, moral, social e identitária, foi-nos 
inevitável buscar aqueles filmes que confrontam os nossos pesadelos 
presentes e passados com uma promessa de alegria. Essa promessa 
não parte, no entanto, da denegação do nosso presente ou da recusa 
infantil de enfrentar nossa tragédia; nem ela se confunde com uma 
esperança vã e populista por dias melhores.

Os artistas aqui apresentados habitam e ocupam um mundo 
destroçado e assombrado por todas as violências passadas e 
ainda cotidianas, oferecendo em troca aquilo que podem diante 
da impotência: corpos, dança, delírio – pequenas comunhões para 
resistir à aniquilação. Nesses filmes, as ruínas de nossos projetos 
modernos e as paisagens distópicas anunciadas em espaços públicos 
abandonados são ocupadas por fantasmas que nossos progressos 
não lograram – e não quiseram – salvar: loucos, negros, transexuais, 
prostitutas, seres híbridos. Entre fantasmas e sobreviventes, esses 
corpos dançam, gritam e ressensualizam um mundo no qual parece 
haver cada vez menos espaço para as potências da diferença. Não sem 
uma melancolia, eles reclamam seu direito à existência e ao amor. 
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NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 

CURADORIA DE  
PATRÍCIA MOURÃO

Se tomamos de Nietzsche a inspiração para o título desse sessão, é 
ao som de Caetano que esses filmes convidam o deus de Zaratustra a 
dançar. Mais especificamente à canção que, há exatos cinquenta anos, 
na alvorada de um dos períodos mais violentos da história brasileira, 
e marcando o principio da tropicália, apontava para uma brecha 
de existência, talvez a única possível, entre as pernas, bandeiras, e 
dentes, sob um sol de crimes e caras de presidentes. Se a história se 
repete como farsa, que sigamos, mais uma vez, com os olhos cheios de 
amores vãos, por que não? A alegria é a prova dos nove. 

Patricia Mourão é doutora em cinema pela 
Universidade de São Paulo, com bolsa 
sanduíche na Columbia University. Programou 
mostras no Brasil e no exterior, entre as quais: 
Intégrale Andrea Tonacci (Cinéma du Réel, 
2017), Visões da Vanguarda (CCBB, 2016), 
Cinema Estrutural (Caixa Cultural, 2015), 
Jonas Mekas (CCBB, 2013). Também atua 
como professora e já lecionou no IMS, MASP, 
MAM-SP e Instituto Tomie Ohtake.
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I DON'T BELIEVE IN A GOD THAT DOESN'T KNOW HOW TO DANCE

I DON'T BELIEVE IN A GOD THAT DOESN'T KNOW HOW TO DANCE

"To see these light, foolish, pretty, lively little sprites flit about - that 
moves Zarathustra to tears and songs. I should only believe in a God 
that would know how to dance.
And when I saw my devil, I found him serious, thorough, profound, 
solemn: he was the spirit of gravity - through him all things fall. Not by 
wrath, but by laughter, do we slay. Come, let us slay the spirit of gravity! 
Thus spoke Zarathustra." 

We take from Nietzsche the title for this program that, for the second 
consecutive year, the Semana Film Festival dedicates to Brazilian films 
by contemporary artists. At a time when Brazil is experiencing one of 
its worst ethical, moral, social and identity crises, it was inevitable that 
we look for the films that confront our present and past nightmares with 
a promise of joy. This promise, however, does not stem from the denial 
of our present or from the childish refusal to face our tragedy; nor is it 
confused with a vain, populist hope for better days.

The artists presented here inhabit and occupy a shattered world that 
is haunted by all the past and still present daily violence, offering in 
exchange what they can to face impotence: bodies, dance, delirium 
- small communions to resist annihilation. In these films, the ruins 
of our modern projects and the dystopian landscapes announced in 
abandoned public spaces are occupied by ghosts that our progress 
has not been able to - and did not want to - save: madmen, blacks, 
transsexuals, prostitutes, hybrid beings. Between ghosts and survivors, 
these bodies dance, shout, and re-sensualize a world in which there 
seems to be less space for the powers of difference. Not without 
melancholy, they claim their right to existence and love.
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I DON'T BELIEVE IN A GOD THAT DOESN'T KNOW HOW TO DANCE

I DON'T BELIEVE IN A GOD THAT DOESN'T KNOW HOW TO DANCE

CURATED BY 
PATRÍCIA MOURÃO

If we take from Nietzsche the inspiration for the title of this program, it 
is from the sound of Caetano Veloso that these films invite the god of 
Zarathustra to dance. More specifically, the song that, exactly fifty years 
ago, at the dawn of one of the most violent periods in Brazilian history, 
and marking the beginning of the Tropicália movement, pointed to a 
breach of existence, perhaps the only possible existence "between the 
legs, flags, and teeth, under a sun of crimes and faces of presidents"1. 
If history repeats itself as a farce, let us continue, once again, "with our 
eyes full of vain loves, why not?"1. Joy is the proof of the pudding.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Allusion to the lyrics of Caetano Veloso's "Alegria, Alegria" (1967)
2 Allusion to Oswald de Andrade's Manifesto antropofágico (1928)

Patricia Mourão holds a PhD in film from 
Universidade de São Paulo, with a sandwich 
scholarship at Columbia University. She has 
programmed exhibitions in Brazil and abroad, 
among them: Intégrale Andrea Tonacci 
(Cinéma du Réel, 2017), Visões da Vanguarda 
(CCBB, 2016), Cinema Estrutural (Caixa 
Cultural, 2015) and Jonas Mekas (CCBB, 2013). 
She also teaches at IMS, MASP, MAM-SP and 
Instituto Tomie Ohtake.
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CAIS DO CORPO 
CAIS DO CORPO 

VIRGINIA DE MEDEIROS

Nasceu em 1973, vive e trabalha em São 
Paulo.  Em sua prática artística, baseada 
principalmente no uso do vídeo e da 
instalação, a artista apropria-se de estratégias 
do documentário para rever os modos de 
interpretar o outro, tomando emprestadas 
formas de investigação antropológica e 
etnográfica. Participou do 32º Panorama de 
Arte Brasileira, no MAM de São Paulo (2011); 
da 2ª Trienal de Luanda (2010), Angola; e da 
27ª Bienal de São Paulo (2006).

Born in 1973, she lives and works in São 
Paulo. In her artistic practices, based mainly 
on the use of video and installation, the artist 
appropriates documentary strategies to review 
the ways of interpreting otherness, borrowing 
from anthropological and ethnographic 
research. She took part on the 32nd Panorama 
de Arte Brasileira,, in MAM museum in São 
Paulo (2011), on the 2nd Luanda Triennial 
(2010), Angola, and on the 27th São Paulo 
Biennial (2006).

Realizado durante a “revitalização” da Praça 
Mauá, na zona portuária do Rio de Janeiro,  
uma abordagem sobre as transformações 
do lugar a partir do universo da prostituição, 
instituído na região desde 1930. Aqui a 
prostituição é vista em sua dimensão social e 
política: enquanto as vozes narram a violência 
e a opressão do projeto urbanístico sem 
planejamento, os corpos afirmam, no seu 
erotismo e performatividade, sua resistência a 
esse modelo.

Shot during the "revitalization" process of 
Mauá Square, in the port area of Rio de Janeiro, 
this film shows the transformations the place 
has suffered, told through the universe of 
prostitution, which was first instituted in the 
region in 1930. In this place, prostitution is seen 
through its social and political dimension: while 
voices narrate the violence and oppression 
of the urban planning project that happened 
without actual planning, bodies affirm, through 
their eroticism and performativity, their 
resistance to this model. Courtesy by Galeria 
Nara Roesler.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 
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7 min – VIDEO – 2015 
RJ

DIR Virginia de Medeiros 

+
Inédito em festivais / World Premiere 

CONTATO
Cortesia Galeria Nara Roesler / 
info@nararoesler.com.br
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RIO DE JANEIRO 
RIO DE JANEIRO 

LUIZ ROQUE

Nasceu em 1979, vive e trabalha em São Paulo. 
Suas obras habitam o espaço entre cinema, 
arte e teoria crítica num âmbito de disputas 
políticas — tanto reais quanto imaginárias —, 
 e comentam as condições dissociativas em 
que corpos se encontram.  Em seus filmes 
o artista cruza distintos territórios, como o 
gênero sci-fi e o legado do modernismo, para 
capturar e propor enredos engenhosos e 
imageticamente sensuais. Já expôs nas bienais 
de São Paulo e do Mercosul, no MASP e no 
Kunsthalle  (Viena).

He was born in 1979, lives and works in São 
Paulo. His works inhabit the space between 
cinema, art and critical theory in a realm of 
political disputes - both real and imaginary - 
and comment on the dissociative conditions 
in which bodies meet. In his films, the artist 
crosses different territories, such as the sci-fi 
genre and the legacy of modernism, to capture 
and propose ingenious and imaginatively 
sensual scenarios. He has already exhibited at 
the São Paulo and Mercosur Biennials, MASP 
and Kunsthalle (Vienna).

Do Aterro do Flamengo, de um tempo 
indefinido, uma deusa negra ancestral observa 
o incêndio que, em 1978, destruiu praticamente 
todo o acervo do MAM. Encarnando todos os 
corpos negros e transexuais esquecidos, esse 
fantasma vingativo ocupa e erotiza o que  
resta de uma cidade para a qual a vida vale 
muito pouco.

On Aterro do Flamengo, in an indefinite time, 
an ancestral black goddess observes the fire 
that, in 1978, destroyed almost the entire MAM 
collection. Incarnating all the forgotten black 
and transsexual bodies, this vindictive ghost 
occupies and eroticizes what remains of a city 
for which human life is of little worth.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 
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5 min – VIDEO – 2017 
SP

EP Groch Filmes e MendesWoodDM
F Gustavo Pessoa
FIG Paula Stroher 
M Juliana Munhoz 
S Erico Teobaldo 

+
Inédito em festivais / World Premiere in Festivals
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SUPERQUADRA-SACÍ 
SUPERQUADRA-SACÍ 
CRISTIANO LENHARDT

Nasceu em 1975, vive e trabalha em 
Recife. Recorrendo a diferentes suportes e 
procedimentos como ações públicas, vídeo, 
performances, fotografias, desenhos, gravuras 
e esculturas, interessa ao artista o que está 
distante, escondido, excluído, embaixo da 
terra. Fatos sobrenaturais, corpos magnéticos, 
registros sutis da existência corpórea, sacis, 
raios de luz e habitantes fora do plano. Já teve 
trabalhos expostos nas Bienais de São Paulo e 
do Mercosul, no New Museum (NY).

Born in 1975, he lives and works in Recife. 
Drawing from different supports and 
procedures such as public actions, videos, 
performances, photographs, drawings, 
engravings and sculptures, the artist is 
interested in what is distant, hidden, excluded, 
underground. Supernatural facts, magnetic 
bodies, subtle records of corporeal existence, 
magic creatures, light rays, and out-of-plane 
inhabitants. He has already exhibited works at 
the Biennials of São Paulo and Mercosul, as 
well as on New Museum (NY).

Jussaras e Guaracys aceitam seus santos  
e emanam suas bênçãos seguindo impulsos 
sexo-sonoros. Opondo em seu título o ápice 
do racionalismo modernista brasileiro (as 
superquadras de Brasília) e um personagem 
de nosso folclore associado à desordem e 
ao irracional, o filme propõe uma utopia 
fantástica surgida do fracasso da utopia 
moderna.

Jussaras and Guaracys accept their saints and 
emanate their blessings following sonic-sexual 
impulses. Opposing in its title the apex of the 
Brazilian modernist rationalism movements  
(the megablocks of Brasília) and a character 
out of our folklore, commonly associated with 
disorder and the irrational, the film proposes a 
fantastic utopia arisen from the failure of the 
modern utopia.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 
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10 min – VIDEO – 2015 
PE

P Luiz Henrique Chipan
F Cristiano Lenhardt
M Cristiano Lenhardt e Luiz Roque
S Cristiano Lenhardt e Homero Basílio
COM Marie Carangi e Edson Vogue
A Carolina Fusilier
TM Cristiano Lenhardt em parceria com Dani Bala, 
Felipe S., Homero Basilio e Tete Espíndola 

+
Videobrasil 2015

CONTATO
cristianolenhardt@gmail.com
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TETA LÍRICA 
TETA LÍRICA 

MARIE CARANGI

Nasceu em 1989, vive e trabalha em Recife. 
Graduada em arquitetura e urbanismo, 
trabalha com performance, vídeo e instalação.  
Seu primeiro trabalho, realizado no mesmo 
período em que a artista resolveu assumir seu 
cabelo crespo, era uma “performance-serviço” 
chamada Peluqueria Carangi. Participou de 
residências no Brasil e no exterior e já expôs 
na Galeria MauMau-PE, no Centro Cultural 
São Paulo-SP, e no Galpão Bela Maré, RJ. 

Born in 1989, she lives and works in Recife. 
She graduated in architecture and urbanism, 
works with performance, video and installation. 
Her first work, performed in the same period 
in which the artist decided to wear her curly 
hair proudly, was a "service-performance" 
called Peluqueria Carangi. She has participated 
in residencies in Brazil and abroad and has 
exhibited at Galeria MauMau-PE, at Centro 
Cultural São Paulo-SP, and at Galpão Bela 
Maré, RJ.

Tendo a seu fundo uma concha acústica em 
desuso, Marie Carangi, produz sons em um 
teremim com o movimento de seus seios. 
Ressaltando a dimensão utópica e falida de 
um projeto de modernidade impresso na 
arquitetura, o filme confronta e subverte o 
branco da concha com o negro do corpo e das 
vestimentas da artista; o silêncio e o vazio da 
concha com o som eletrônico provocado por 
suas tetas. 

Having at background an acoustic shell stage 
in disuse, Marie Carangi, produces sounds in 
a theremin with the movement of her breasts. 
Emphasizing the utopian and bankrupt 
dimension of a project of modernity printed in 
architecture, the film confronts and subverts 
the white of the shell with the black of the body 
and the dress of the artist; the silence and the 
emptiness of the shell with the electronic sound 
provoked by her teats.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 
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5 min – VIDEO – 2016 
PE

DIR Marie Carangi 
F, M João Lucas
S, ES Thelmo Cristovam

+ 
Inédito em festivais / World Premiere in Festivals

CONTATO
marie.rf@gmail.com
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FAZ QUE VAI 
SET TO GO 

BÁRBARA WAGNER E  
BENJAMIN BURCA

Bárbara Wagner (Brasília, 1980) e Benjamin 
Burca (Munique, 1975) trabalham em 
colaboração desde 2011. Suas investigações, 
em filme e fotografias, concentram-se nas 
práticas coletivas e rituais tradicionais 
manifestos nos corpos de jovens de periferia. 
Já expuseram na Bienal de São Paulo, no 
Munster Project e no Instituto Moreira Salles. 

Bárbara Wagner (Brasília, 1980) and Benjamin 
Burca (Munich, 1975) have been collaborating 
since 2011. Their investigations, in film and 
photographs, focus on the collective practices 
and traditional rituals manifested in the 
bodies of youth from the periphery. They have 
already exhibited at the São Paulo Biennial, the 
Munster Project, and at Instituto Moreira Salles.

Tomando o nome de um passo de frevo que 
simula um momento de instabilidade, Faz que 
vai retrata quatro bailarinos em seus modos 
de articular uma forma de tradição popular em 
questões sócio-econômicas e de gênero. Como 
uma série de anotações sobre a relação entre 
corpo, câmera e movimento no registro de uma 
dança típica do Nordeste do Brasil, Faz que vai 
comenta o sentido do carnavalesco presente 
em diversas estratégias de preservação do 
frevo como imagem, patrimônio e produto.

Taking its title from the name of a frevo step 
that pretends a moment of imbalance, Set 
To Go portrays four dancers in their ways of 
articulating a form of popular tradition with 
gender and socio-economic issues. As a series 
of annotations on the relation between body, 
camera and movement in the documentation 
of a typical dance of the Northeast of Brazil, 
the film comments on the meaning of the 
carnivalesque used in diverse strategies of 
preservation of frevo as an image, heritage  
and product. 

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 
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12 min – VIDEO – 2015 
PE

DIR Bárbara Wagner e Benjamin Burca
F Pedro Sotero
M Edu Serrano
S Cícero Batom, Wellington Jamaica,  
Waltinho D’souza - Orquestra Popular da Bomba  
do Hemetério
COM Ryan Neves, Bhrunno Henryque,  
Eduarda Lemos e Edson Vogue

+
Janela Internacional de Cinema do Recife 2015 

CONTATO
alumia.conteudo@gmail.com
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FUNK STADEN 
FUNK STADEN 

DIAS & RIEDWEG

A dupla Maurício Dias (Brasil, 1964) e Walter 
Riedweg, (Suíça, 1955) realiza projetos 
colaborativos públicos, performances, vídeos 
e instalações. Combinando vídeo, etnografia e 
performance para abordar questões políticas 
e sociais, os artistas tecem em seus trabalhos 
uma série de relações entre um contexto de 
globalização econômica e formas colonialismo. 
Já expuseram nas bienais de Veneza, de São 
Paulo, na Documenta de Kassel e têm obras 
em coleções de importantes instituições no 
Brasil, na Europa e nos EUA.

Maurício Dias (Brazil, 1964) and Walter 
Riedweg (Switzerland, 1955) perform 
public collaborative projects, performances, 
videos and installations. Combining video, 
ethnography and performance to address 
political and social issues, the artists weave in 
their work a series of relationships between a 
context of economic globalization and forms of 
colonialism. They have already exhibited at the 
Venice and São Paulo Biennales at Documenta 
in Kassel and have works in collections of 
important institutions in Brazil, Europe and  
the US.

Maurício Dias e Walter Riedweg convidaram 
um grupo de cariocas  para reencenar, em 
diálogo com a cultura do funk, nove ilustrações 
de Hans Staden, incluídas em um de seus 
livros. Considerado o primeiro relato de viagem 
ao Brasil, o livro descreve os dias que o autor 
passou como refém dos  Tupinambá. Nessa 
versão monocanal de uma instalação em três 
telas, os dançarinos, em um churrasco na lage, 
reencenam algumas das imagens arquetípicas 
que contribuíram para a construção da 
imagem de exotismo do povo brasileiro. 
Comissão da Documenta de Kassel 12, 2007.

Maurício Dias and Walter Riedweg invited 
a group of people from Rio de Janeiro to 
reenact, in a dialogue with funk culture, nine 
illustrations by Hans Staden, included in one 
of his books. Considered the first report of 
travel to Brazil, the book describes the days 
that the author spent as a hostage of the 
Tupinambá tribe. In this single-channel version 
of a three-screen installation, the dancers, in 
a favela rooftop barbecue, re-enact some of 
the archetypal images that contributed to the 
construction of the exotic image of the Brazilian 
people. Documenta in Kassel 12, 2007.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 
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14 min – VIDEO – 2007 
ALEMANHA/BRASIL

DIR Dias & Riedweg

+ 
Inédito em festivais / World Premiere in Festivals

CONTATO
Cortesia Galeria Vermelho /
info@galeriavermelho.com.br
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ARCHICHROMA (NEW  
ROMANTICISM TO SOMBER TIMES) 

PEDRO FRANÇA

Nasceu em 1984, é artista e membro da Cia 
Teatral Ueinzz. Professor de teoria e história da 
arte no MAM-SP e no Instituto Tomie Ohtake 
(SP). Trabalhou como curador da programação 
de filmes, performances e debates dos 
Terreiros, dentro da 29a Bienal de São Paulo. 
Tem trabalhado com desenhos, filmes e 
instalações, realizando exposições como  
Frestas (Trienal SESC,  2017), Lugares do 
delírio (MAR, 2017),  Agora somos mais de mil 
(EAV Parque Lage, 2016) e Arte Atual Festival 
(Instituto Tomie Ohtake, 2015).  Foi indicado 
ao prêmio PIPA em 2016 e 2017.

Born in 1984, he is an artist and member of Cia 
Teatral Ueinzz and professor of theory and art 
history at MAM-SP and Instituto Tomie Ohtake 
(SP). He worked as curator in the programming 
of films, performances and debates Terreiros, 
within the 29th São Paulo Biennale. He has 
worked with drawings, films and installations, 
performing exhibitions such as Frestas (Trienal 
SESC, 2017), Lugares do delírio (MAR, 2017), 
Agora somos mais de mil (EAV Parque Lage, 
2016) e Arte Atual Festival (Instituto Tomie 
Ohtake, 2015). He was nominated for the PIPA 
Award in 2016 and 2017.

Um sonho diurno, de estrutura precária, no 
qual um fantasma delirante e absurdo possui 
o prefeito de São Paulo, fazendo-lhe dizer 
palavras de um monstro. Aludindo em seu 
título aos efeitos de chroma key, à arquitetura 
utópica dos anos 1960, e ainda à ideia que 
estava na origem no romantismo, segundo a 
qual a arte poderia ser uma estratégia para 
responder a tempos conservadores, o filme 
é uma homenagem a Alexandre Bernardes, 
falecido em 2016. Alexandre foi ator e 
fundador do Cia Teatral Ueinzz, um grupo 
composto e dirigido por pacientes da  
saúde mental.

A daydream, of precarious structure, in which 
a delirious and absurd ghost possesses the 
mayor of São Paulo, making him say the words 
of a monster. Its title alludes to the effects of 
chroma key, the utopian architecture of the 
1960s, and the idea that was the origin of 
romanticism, according to which art could  
be a strategy to respond to conservative times. 
The film is a tribute to Alexandre Bernardes, 
who died in 2016. Alexandre was an actor  
and founder of Cia Teatral Ueinzz, a  
group composed and directed by mental  
health patients.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 

NÃO ACREDITO EM NENHUM DEUS QUE NÃO SAIBA DANÇAR 
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17 min – VIDEO– 2017 
SP

DIR, PE, P, M Pedro França
F Pedro França e Cia Teatral Ueinzz
S, ES Pedro França e Pêu Ribeiro
COM Alexandre Bernardes e Cia Teatral Teinzz 
(Adélia Faustino, Alexandre Bernardes, Ana Carmen 
del Collado, Ana Goldenstein, Amélia Monteiro de 
Melo, Arthur Amador, Carlos André Balthazar, Eduardo 
Lettiere, Erika Inforsato, Jayme Valarelli Menezes, Leo 
Lui Cavalcanti, Luiz Guilherme Ribeiro Cunha, Onés 
Antônio Cervelin, Paula Francisquetti, Pedro França, 
Peter Pal Pelbart, Rodrigo Sano Calazans, Simone Mina, 
Valéria Manzalli)

+
Inédito em festivais / World Premiere in Festivals
 
 
CONTATO
mail.pedrofranca@gmail.com
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Pertence verdadeiramente ao seu tempo, 
é verdadeiramente contemporâneo, aquele que 
não coincide perfeitamente com este, 
nem está adequado às suas pretensões e é, 
portanto, nesse sentido, inatual; 
mas, exatamente por isso, exatamente 
através desse deslocamento e desse anacronismo, 
ele é capaz, mais do que os outros, 
de perceber e apreender o seu tempo. 
Giorgio Agamben

A contemporaneidade de um filme costuma ser apontada de duas 
maneiras: ora de acordo com a capacidade que a obra tem de 
responder às inquietações temáticas e discursivas do presente; ora 
a partir de seu grau de adequação aos veios estilísticos em voga no 
momento histórico atual. Diante da tarefa de programar um conjunto 
de filmes internacionais recentes em diálogo com a programação 
nacional da Semana, a mostra Anacronias toma distância e aposta 
na defasagem: se os filmes aqui reunidos são contemporâneos, é 
justamente por sua incongruência em relação às pretensões do 
presente; se eles fazem jus a seu tempo, é porque não se conformam 
a nenhuma de suas tendências. Frente à inflação desenfreada do 
“cinema contemporâneo” – ao mesmo tempo incomensurável e 
incansavelmente mapeado –, nosso interesse é pelos interstícios do 
que se produz hoje: por aqueles filmes que não se deixam enquadrar 
tão facilmente; que não respondem a demandas temáticas ou 
estilísticas; que ensejam relações livres com o passado e abrem 
brechas para um futuro incerto; que são anacrônicos porque se 
debatem contra o espírito do presente.  

Diante de um filme de Eduardo “Teddy” Williams, o estranhamento 
é paradoxal: ao mesmo tempo em que experimentamos o encanto 
da descoberta do primeiro cinema – os lugares, as pessoas parecem 
filmados pela primeira vez, como numa vista Lumière –, temos a 
nítida impressão de estarmos frente ao olhar inescrutável de um 
viajante que vem do futuro (ou de Marte). Do terra-a-terra de Tan 
atentos até a estratosfera de J’ai oublié!, a obra em curta-metragem 
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de Williams desenha um percurso ascendente, pontuado de acidentes 
maravilhosos. Sem nunca abdicar da verossimilhança, os filmes se 
dedicam a dinamitar as coordenadas mais básicas do mundo – a 
começar pela lei da gravidade. A consistência dos corpos, a coerência 
dos espaços, a estabilidade do tempo, tudo se põe subitamente a 
variar nesse cinema do arrebato.  

A princípio, nada mais atual do que um filme que conjuga os 
deslocamentos de um imigrante africano pelas ruas de Paris às 
imagens dos embates entre jovens manifestantes e a polícia francesa. 
No entanto, a começar pelo preto e branco altamente contrastado de 
sua fotografia noturna, Paris est une fête rejeita de saída a aderência 
simples às urgências do presente. Como um artista que abandonasse 
o atelier e passasse a fazer seus estudos pictóricos na rua, em meio 
ao caos da cidade e da multidão, a câmera de Sylvain George esboça, 
compõe breves retratos, arrisca uma paisagem. Sua montagem 
compõe uma tapeçaria mutante, que se transforma a cada novo 
movimento musical. Paris não é um quadro em branco, mas uma 
imensa tela incansavelmente já pintada, que o filme vem rasurar, 
perfurar, retorcer na densidade da noite.  

Escavar as imagens e os sons do passado: gesto eminentemente 
contemporâneo. Na fértil paisagem do cinema de reapropriação, 
os filmes de Mónica Savirón e Deborah Stratman ocupam alguns 
dos pontos mais fecundos. No trabalho extremamente minucioso 
de Savirón, a imagem de arquivo é tanto um enunciado quanto uma 
matéria plástica, sonora, expressiva vital.  

Se Broken Tongue impressiona por seu incomparável poder de 
condensação – mais de um século de história no ritmo febril de um 
grande filme de três minutos –, Answer Print é uma aposta renovada 
nas virtudes materiais do cinema: as imperfeições dos arquivos se 
transformam em vetores de uma poética visual própria; a aspereza dos 
cortes abruptos compõe um ritmo inesperado; os ruídos selvagens da 
projeção se tornam música.  

Em Second Sighted, é a fluidez das formas que impera. A partir 
do acervo dos Chicago Film Archives, a música de Olivia Block e a 
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montagem de Deborah Stratman orquestram a variação do mundo: 
entre uma rima visual e outra, o movimento de uma imagem contamina 
a seguinte, a paisagem revela suas virtudes plásticas e suas evocações 
insuspeitadas. Em Illinois Parables, é a História que vem perturbar 
a quietude da paisagem. O apagamento dos povos indígenas, um 
sonho revolucionário fracassado, o massacre da comunidade negra 
insistem em impor sua força, em comparecer ao presente. Cada um 
dos onze episódios que marcaram a história do estado de Illinois desde 
o século XVII engendra um tratamento formal singular. É como se a 
irredutibilidade do acontecimento histórico impusesse à artista um 
imperativo igualmente rigoroso: a invenção intransigente. 
A contemporaneidade é também um continente sensível: há emoções 
que podemos experimentar todos os dias e muitas outras que ficaram 
para trás, esquecidas, ou que nos são negadas cotidianamente, em 
todas as telas. O cinema de Scott Barley está mais próximo da pintura 
oitocentista de J.M.W. Turner do que de qualquer outro cineasta de 
sua geração. Experiência imersiva e hipnótica, Sleep has her house 
se embrenha na imprecisão da paisagem para forjar a inconsistência 
hipnótica das sensações.  

Perante a aparência unívoca da realidade, desorganizar os arranjos 
do mundo (Eduardo Williams); frente à urgência da luta, forjar uma 
anacronia (Sylvain George); face à obsolescência programada, insistir 
na vida das imagens em vias de desaparecer (Mónica Savirón); diante 
do apagamento cotidiano do passado, vislumbrar o movimento 
do presente (Deborah Stratman); ante os esquemas perceptivos 
hegemônicos, refundar a sensibilidade (Scott Barley). Anacronias é um 
convite a reencontrar, neste tempo presente tão contínuo, uma outra 
forma de vínculo: a fenda da invenção. 

 
 
1 Nota de agradecimento: o processo de construção desta mostra também foi 
anacrônico. Num tempo em que até os filmes menores precisam cada vez mais se inserir 
em burocráticos esquemas de distribuição para chegar ao público, as realizadoras e 
realizadores com filmes presentes na mostra, em atitudes de extrema generosidade, nos 
confiaram seus filmes de forma gratuita. A eles e elas, meu profundo agradecimento, 
com o desejo de um reencontro futuro em condições mais favoráveis.
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Victor Guimarães é crítico da revista Cinética 
e colaborador de revistas como Senses of 
Cinema, Desistfilm e La Furia Umana. Um 
dos coordenadores do FestCurtasBH (2014), 
integrou comissões de seleção doforumdoc.
bh. Programou retrospectivas para festivais 
como CachoeiraDoc e Janela Internacional 
de Cinema do Recife, além de mostras como 
Sabotadores da Indústria (SESC Palladium/
BH) e Argentina Rebelde (Caixa Cultural/RJ).
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Those who are truly contemporary,
who truly belong to their time, are those who
neither perfectly coincide with it
nor adjust themselves to its demands. They are
thus in this sense irrelevant;
but precisely because of this condition, precisely
through this disconnection and this anachronism,
they are more capable than others
of perceiving and grasping their own time.
Giorgio Agamben

The contemporaneity of a film is usually perceived in two different ways: 
sometimes, according to the way the work responds to the concerns 
of theme and discourse of the present; in others, from its degree of 
suitability to the stylistic veins in vogue at the current moment. In view 
of the task of selecting recent international films to dialogue with the 
national program of the Semana Film Festival, the Anachronies section 
takes its distance and chooses the path of aesthetic lag: if the films 
screening here are contemporary works, it is precisely because of their 
incongruity with the pretensions of the present; if they live up to their 
time, it is because they do not conform to any of its tendencies. Faced 
with the unbridled inflation of "contemporary cinema" - at the same 
time immeasurable and relentlessly mapped out - our interest is on 
the interstices of what is produced today: those films that do not allow 
themselves to be framed so easily; which do not respond to thematic or 
stylistic demands; which provide free relations with the past and open 
gaps for an uncertain future; films that are anachronistic because they 
struggle against the spirit of the present. 

Considering a film by Eduardo "Teddy" Williams, for instance, the 
strangeness is paradoxical: while experiencing the enchantment of 
discovering the first cinema - places, people seeming to be filmed for 
the first time, as in a Lumière vista - we have the clear impression of 
being in front of the inscrutable gaze of a traveler who comes from 
the future (or from Mars). From the "earth-to-earth" of Tan atentos to 
the stratosphere of J'ai oublié !, the short work of Williams draws an 
ascending course, punctuated by wonderful accidents. Without ever 
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giving up on verisimilitude, films are dedicated to dynamiting the most 
basic coordinates of the world - starting with the law of gravity. The 
consistency of the bodies, the coherence of spaces, the stability of time, 
everything suddenly becomes variable in this cinema of the outburst. 

At first sight, nothing feels more current than a film that combines 
the movements of an African immigrant in the streets of Paris to the 
images of clashes between young demonstrators and the French police. 
However, beginning with the highly contrasted black and white of his 
night photography, Paris est une fête rejects, out of the gate, the simple 
submission to the urgencies of the present. As an artist who left the 
atelier and began to do his pictorial studies in the street, amid the chaos 
of the city and the crowd, Sylvain George's camera sketches, composes 
brief portraits, risks a landscape. Its assembly composes a mutant 
tapestry, which is transformed with each new musical movement. Paris 
is not a blank frame, but an immensely rich canvas already painted, 
which the film comes to shave, pierce, twist in the density of the night. 

Excavating images and sounds of the past: the eminently contemporary 
gesture. In the fertile landscape of reappropriation cinema, the films of 
Monica Savirón and Deborah Stratman occupy some of the most fertile 
grounds. In Savirón's extremely meticulous work, the archive image is 
both a statement and a plastic, sonorous, vital material. 

If Broken Tongue impresses with its incomparable condensation power 
- over a century of history in the feverish rhythm of a great three-minute 
movie -, Answer Print is a renewed look on the material virtues of 
cinema: file imperfections become vectors with its own visual poetics; 
the roughness of abrupt cuts makes an unexpected rhythm; the wild 
noises of projection become music.

In Second Sighted, it is the fluidity of forms that prevails. From the 
collection of the Chicago Film Archives, Olivia Block's music and 
Deborah Stratman's editing orchestrate the world's variation: between 
one rhyme and another, the movement of one image contaminates 
the next, the landscape reveals its plastic virtues and its unsuspected 
evocations. In Illinois Parables, it is history that comes to disturb the 
stillness of the landscape. The erasure of indigenous peoples, a failed 
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revolutionary dream, the massacre of the black community; these 
events insist on imposing their strength, to still be present. Each of the 
eleven episodes that marked the history of the state of Illinois since the 
seventeenth century engenders a unique formal treatment. It is as if the 
irreducibility of the historical event imposed upon the artist an equally 
rigorous imperative: the intransigent invention.

Contemporaneity is also a sensitive continent: there are emotions that 
we can experience every day and many others that are left behind, 
forgotten or denied to us on a daily basis, on all canvases. Scott Barley's 
cinema is closer to J.M.W. Turner’s nineteenth-century painting than 
any other filmmaker of his generation. An immersive and hypnotic 
experience, Sleep has her house engages in the imprecision of the 
landscape to forge the hypnotic inconsistency of sensations.
Given the univocal appearance of reality, to disorganize the 
arrangements of the world (Eduardo Williams); facing the urgency 
of struggle, forging an anachrony (Sylvain George); in view of the 
programmed obsolescence, to insist on the life of images that are about 
to disappear (Mónica Savirón); before the daily erasure of the past, to 
glimpse the movement of the present (Deborah Stratman); facing the 
hegemonic perceptual schemes, to refound the sensibility (Scott Barley). 
Anachronies is an invitation to rediscover, in this present continuous 
time, another form of bond: the cleft of invention.

1 Thank you note: the process of constructing this program was also anachronistic. At 
a time when even smaller films need to get more and more involved in bureaucratic 
distribution schemes to reach the audience, the filmmakers present at the selection, in 
attitudes of extreme generosity, have entrusted us with their films for free. To them, my 
deep gratitude, with the desire of a future reunion in more favorable conditions.
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CURATED BY  
VICTOR GUIMARÃES

Victor Guimarães is a critic of the Cinética 
magazine and a collaborator of magazines 
such as Senses of Cinema, Desistfilm and La 
Furia Umana. He is one of the coordinators of 
the FestCurtasBH (2014) and has integrated 
selection committees of the forumdoc.bh. He 
has programmed retrospectives for festivals 
such as CachoeiraDoc and Janela Internacional 
de Cinema do Recife, as well as exhibitions 
such as Sabotadores da Indústria (SESC 
Palladium/BH) and Argentina Rebelde (Caixa 
Cultural/RJ). 
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TAN ATENTOS 
BEWARE 

EDUARDO WILLIAMS

Nasceu em 1987 na Argentina e estudou na 
Universidade de Cinema de Buenos Aires 
antes de ingressar na Le Fresnoy - Studio 
national des arts contemporains, na França. 
Dirigiu curtas como Tan atentos (2011), Pude 
ver un Puma (Festival de Cannes 2011), Que je 
tomve tout le temp? (2013) e Allons-y! (2016). O 
auge do humano, seu primeiro longa, recebeu 
um Leopardo de Ouro na mostra Cineastas do 
Presente, no Festival de Locarno 2016, além do 
prêmio de melhor filme no Janela Internacional 
de Cinema do Recife.

Born in 1987 in Argentina, Eduardo Williams 
studies at the Universidad del Cine in Buenos 
Aires, before joining Le Fresnoy – Studio 
national des arts contemporains in France. 
He signs several shorts including Tan atentos 
(2011), Could See a Puma (2011), selected 
in Cannes, That I’m Falling? (2013) and 
Allons-y! (2016). The Human Surge (2016), 
his first feature film, won a Golden Leopard 
in Filmmakers of the Present - Locarno Film 
Festival.

Em um pequeno mercado de bairro, um 
menino não consegue encontrar o que procura. 
Seus amigos da rua também não. Talvez, em 
um terreno baldio, em meio a um abraço, eles 
possam encontrar.

The supermarket is filled with products, but 
there’s no one there. Oh, yes, there’s one 
kid. But he doesn’t walk as if he was in a 
supermarket. His friends fight with the cashier, 
they’re looking for something she says it doesn’t 
exist. Later on the streets they are a group 
again, they walk and talk like they do every 
night. They all want time to go by as it  
always does.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY
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8 min – 2010 
ARGENTINA

DIR, R, M Eduardo Williams
P Alexan Sarikamichian, Agustín Adba
F Joaquín Neira
TM Tomás Becú
COM Lucas Escariz, Marcelo Rasch e Maximiliano 
Villalba

+
BAFICI 2011

CONTATO 
teddywill@gmail.com
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PUDE VER UN PUMA 
COULD SEE A PUMA 
EDUARDO WILLIAMS

Nasceu em 1987 na Argentina e estudou na 
Universidade de Cinema de Buenos Aires 
antes de ingressar na Le Fresnoy - Studio 
national des arts contemporains, na França. 
Dirigiu curtas como Tan atentos (2011), Pude 
ver un Puma (Festival de Cannes 2011), Que je 
tomve tout le temp? (2013) e Allons-y! (2016). O 
auge do humano, seu primeiro longa, recebeu 
um Leopardo de Ouro na mostra Cineastas do 
Presente, no Festival de Locarno 2016, além do 
prêmio de melhor filme no Janela Internacional 
de Cinema do Recife.

O acidente leva um grupo de garotos dos  
altos telhados de seu bairro, passando por  
sua destruição, aos mais profundos recantos 
da Terra.

The accident leads a group of young boys  
from the high roofs of their neighborhood, 
passing through its destruction, to the deepest 
of the earth.
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Born in 1987 in Argentina, Eduardo Williams 
studies at the Universidad del Cine in Buenos 
Aires, before joining Le Fresnoy – Studio 
national des arts contemporains in France. 
He signs several shorts including Tan atentos 
(2011), Could See a Puma (2011), selected 
in Cannes, That I’m Falling? (2013) and 
Allons-y! (2016). The Human Surge (2016), 
his first feature film, won a Golden Leopard 
in Filmmakers of the Present - Locarno Film 
Festival.
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18 min – 2011 
ARGENTINA

EP Un Puma, Universidad del Cine de Buenos Aires 
DIR, PE, R, M Eduardo Williams
P Alexan Sarikamichian 
R Eduardo Williams
F Manuel Bascoy
DA Victoria Marotta
COM Fernando García, Nahuel Biscayart, Jerónimo 
Quevedo, Juan Manuel Soler e Felipe Villanueva

+
Melhor curta / Best Short – BAFICI 2012
Festival de Cannes 2012

CONTATO 
teddywill@gmail.com
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EL RUIDO DE LAS ESTRELLAS ME ATURDE 
THE SOUND OF THE STARS DAZES ME 

EDUARDO WILLIAMS

Nasceu em 1987 na Argentina e estudou na 
Universidade de Cinema de Buenos Aires 
antes de ingressar na Le Fresnoy - Studio 
national des arts contemporains, na França. 
Dirigiu curtas como Tan atentos (2011), Pude 
ver un Puma (Festival de Cannes 2011), Que je 
tomve tout le temp? (2013) e Allons-y! (2016). O 
auge do humano, seu primeiro longa, recebeu 
um Leopardo de Ouro na mostra Cineastas do 
Presente, no Festival de Locarno 2016, além do 
prêmio de melhor filme no Janela Internacional 
de Cinema do Recife.

Enquanto procura um cybercafé, um garoto é 
assolado por ondas selvagens. Um grupo de 
garotos vive junto, cercado de muitas coisas. 
Eles trabalham, caminham e conversam em 
lugares muito diferentes, mas nunca sabemos 
exatamente onde estão. Uma formiga anda 
através de pelos, desejando que não existissem 
mais ídolos.

Sometimes we find ourselves walking, talking 
or simply looking at things. That is what the 
protagonists of this film do. However, inside this 
mystery of life, we don’t know who they are or 
what they do. Teddy Williams builds yet again a 
dense and fantasmatic universe where breezes 
rhyme with vacancies and to the verb to be has 
its full double meaning. 

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

ANACRONIAS

ANACRONIAS

Born in 1987 in Argentina, Eduardo Williams 
studies at the Universidad del Cine in Buenos 
Aires, before joining Le Fresnoy – Studio 
national des arts contemporains in France. 
He signs several shorts including Tan atentos 
(2011), Could See a Puma (2011), selected 
in Cannes, That I’m Falling? (2013) and 
Allons-y! (2016). The Human Surge (2016), 
his first feature film, won a Golden Leopard 
in Filmmakers of the Present - Locarno Film 
Festival.
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20 min – 2012 
ARGENTINA

P Violeta Bava, Rosa Martínez Rivero
DIR, R, M Eduardo Williams
F Eduardo Williams, Manuel Bascoy
S Milton Rodríguez
COM José Maldonado, Santiago Miranda, Jerónimo 
Quevedo, Martín Shanly, Nicolás Uccello

+
Menção especial / Special Mention – IndieLisboa 2013
Prêmio CinemaXXI / CinemaXXI Award – Festival de 
Roma 2013

CONTATO
teddywill@gmail.com
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QUE JE TOMBE TOUT LE TEMPS? 
QUE JE TOMBE TOUT LE TEMPS? 

EDUARDO WILLIAMS

Nasceu em 1987 na Argentina e estudou na 
Universidade de Cinema de Buenos Aires 
antes de ingressar na Le Fresnoy - Studio 
national des arts contemporains, na França. 
Dirigiu curtas como Tan atentos (2011), Pude 
ver un Puma (Festival de Cannes 2011), Que je 
tomve tout le temp? (2013) e Allons-y! (2016). O 
auge do humano, seu primeiro longa, recebeu 
um Leopardo de Ouro na mostra Cineastas do 
Presente, no Festival de Locarno 2016, além do 
prêmio de melhor filme no Janela Internacional 
de Cinema do Recife.
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ANACRONIAS

ANACRONIAS

Procurando por uma semente, um jovem sobe 
do subterrâneo onde passa o tempo com seus 
amigos. Todos eles embarcam em uma longa 
viagem digestiva.

A young man in search of a seed emerges from 
the underground where he spends time with 
his friends. In their company he begins a long 
digestive journey.

Born in 1987 in Argentina, Eduardo Williams 
studies at the Universidad del Cine in Buenos 
Aires, before joining Le Fresnoy – Studio 
national des arts contemporains in France. 
He signs several shorts including Tan atentos 
(2011), Could See a Puma (2011), selected 
in Cannes, That I’m Falling? (2013) and 
Allons-y! (2016). The Human Surge (2016), 
his first feature film, won a Golden Leopard 
in Filmmakers of the Present - Locarno Film 
Festival.



133

15 min – 2013 
FRANÇA

EP Le Fresnoy – Studio national des arts 
contemporains, Kazak Productions
DIR, R, M Eduardo Williams
F Julien Guillery
S Gautier Lanedolis, Simon Apostolou
ES Gautier Lanedolis e Eduardo Williams
COM Nicole Payen, Omar Bensmail, Rachid Youcef, 
Nahuel Perez Biscayart e Mohamed Lamine-Fofana

+
Quinzena dos Realizadores – Festival de Cannes 2013

CONTATO 
teddywill@gmail.com
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J'AI OUBLIÉ! 
I FORGOT! 

EDUARDO WILLIAMS

Nasceu em 1987 na Argentina e estudou na 
Universidade de Cinema de Buenos Aires 
antes de ingressar na Le Fresnoy - Studio 
national des arts contemporains, na França. 
Dirigiu curtas como Tan atentos (2011), Pude 
ver un Puma (Festival de Cannes 2011), Que je 
tomve tout le temp? (2013) e Allons-y! (2016). O 
auge do humano, seu primeiro longa, recebeu 
um Leopardo de Ouro na mostra Cineastas do 
Presente, no Festival de Locarno 2016, além do 
prêmio de melhor filme no Janela Internacional 
de Cinema do Recife.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

ANACRONIAS

ANACRONIAS

Suba aqui, vamos pular, os campos são verdes 
e as casas, cinza. Somos todos pequenos. 
Sinto como se os poros da minha pele 
tivessem ficado gigantes.

Climb up, let's jump, the fields are green and 
the houses gray. We're all small. It feels like the 
pores of my skin have become gigantic.

Born in 1987 in Argentina, Eduardo Williams 
studies at the Universidad del Cine in Buenos 
Aires, before joining Le Fresnoy – Studio 
national des arts contemporains in France. 
He signs several shorts including Tan atentos 
(2011), Could See a Puma (2011), selected 
in Cannes, That I’m Falling? (2013) and 
Allons-y! (2016). The Human Surge (2016), 
his first feature film, won a Golden Leopard 
in Filmmakers of the Present - Locarno Film 
Festival.
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28 min – 2014 
FRANÇA/VIETNÃ

EP Kazak Productions
DIR, R Eduardo Williams
M Florence Bresson
S Arnaud Soulier
COM Phạm Viạt Trung, Cao Bá Cạnh, Anh Phong Le, 
Nguyạn Đạc Anh, Nguyạn Thanh Quang, Tuạn Minsk

+
Prêmio Pixel Bunker / Pixel Bunker Award – DocLisboa 
2014
FIDMarseille 2014
Festival de Roterdã 2015

CONTATO
teddywill@gmail.com
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PARIS EST UNE FÊTE -  
UN FILM EN 18 VAGUES 

PARIS EST UNE FÊTE- 
UN FILM EN 18 VAGUES 

SYLVAIN GEORGE

Nasceu em 1968, na França. Estudou filosofia, 
ciências políticas e direito antes de se tornar 
cineasta aos 38 anos. Distante do usual 
sentimentalismo acrítico empregado ao 
cinema social, o trabalho de George combina 
a militância a um voo de realismo documental. 
É diretor de filmes como L’impossible 
(FIDMarseille 2009), Qu'ils reposent en 
révolte (FIDMarseille 2010) e Vers Madrid: The 
Burning Bright (2014). 

Born in 1968 in France. He studied philosophy, 
political science and law before becoming a 
director at the age of 38.  Far removed from 
any ‘tics’ of social cinema loaded with uncritical 
sentimentalism, George’s work combines 
militancy with a flight from documentary 
realism. He directed films such as L’impossible 
(FIDMarseille 2009), Qu'ils reposent en révolte 
(FIDMarseille 2010) and Vers Madrid: The 
Burning Bright (2014). 

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

ANACRONIAS

ANACRONIAS

Um filme-poema em 18 ondas; 18 cenas 
que descrevem Paris. Paisagem urbana 
atravessada por um menor de idade 
estrangeiro e desacompanhado, atingida por 
ataques terroristas, rosas brancas, estado de 
emergência, vermelho, branco e azul, o oceano 
Atlântico e cruzamentos transatlânticos, 
vulcões, beatboxing, rebeliões, raiva, violência 
estatal, uma música revolucionária, silêncio e 
alegria ... nada mais que alegria.

A film/poem in 18 waves, featuring 18 scenes 
that describe Paris and its cityscape, which is 
traversed by a “young unaccompanied foreign 
minor” and shot through with terrorist attacks, 
white roses, a state of emergency, red, white 
and blue, the Atlantic Ocean and transatlantic 
crossings, volcanoes, beatboxing, rebellion, 
rage, State violence, a revolutionary song, 
silence and joy… nothing more than joy.
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95 min – 2017 
FRANÇA

EP Noir Production
DIR, R, F, M Sylvain George
S Sylvain George, Ivan Gariel
COM Mohamed Camara 

+
Cinéma du Réel 2017
Festival Courtisane 2017
É Tudo Verdade 2017
BAFICI 2017

CONTATO 
noirproduction.distribution@gmail.com
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BROKEN TONGUE 
BROKEN TONGUE 
MONICA SAVIRÓN

Nasceu na Espanha e é cineasta experimental, 
curadora independente e escritora. Radicada 
em Nova Iorque, seu trabalho explora as 
possibilidades cinematográficas do som e as 
poéticas de vanguarda.

She born in Spain and is an experimental 
filmmaker, independent curator, and writer. 
Currently based in New York, her work explores 
the cinematic possibilities of sound and avant-
garde poetics. 

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

ANACRONIAS

ANACRONIAS

Uma ode à liberdade de movimento, 
associação e expressão. O filme presta 
homenagem à diáspora das diferentes 
ondas de migração e desafia o modo como 
representamos nossas narrativas. Feito a partir 
de imagens das edições de 1º de janeiro do 
jornal The New York Times desde seu começo 
em 1851 até 2013, Broken Tongue é um tributo 
amoroso à performer de vanguarda Tracie 
Morries e a seu poema “Afrika”.

An ode to the freedom of movement, 
association, and expression. It pays homage to 
the diaspora of the different waves of migration, 
and challenges the way we represent our 
narratives. Mainly made with images from the 
January 1st issues of The New York Times since 
its beginning in 1851 to 2013, Broken Tongue 
is a heartfelt tribute to avant-garde sound 
performer Tracie Morris and to her  
poem “Afrika”.
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3 min – 16 mm - 2013 
EUA

DIR, P, F, M, ES Monica Savirón
S, TM Tracie Morris

+
Melhor curta / Best Short – Fronteira festival 2014
Festival de Oberhausen 2014
Festival de Edimburgo 2014
Festival de Santiago 2014
EXis Seoul 2014

CONTATO
https://www.monicasaviron.com/
monicasaviron@gmail.com
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ANSWER PRINT 
ANSWER PRINT 

MONICA SAVIRÓN

Nasceu na Espanha e é cineasta experimental, 
curadora independente e escritora. Radicada 
em Nova Iorque, seu trabalho explora as 
possibilidades cinematográficas do som e as 
poéticas de vanguarda.

She born in Spain and is an experimental 
filmmaker, independent curator, and writer. 
Currently based in New York, her work explores 
the cinematic possibilities of sound and avant-
garde poetics. 

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

ANACRONIAS

ANACRONIAS

"O desvanecimento que destrói os filmes a 
cores ocorre no escuro. Ele é acelerado por 
altas temperaturas e, em menor grau, pela 
umidade relativa. O desvanecimento do tinto é 
irreversível. Uma vez que as imagens de tintura 
se apagaram, as informações perdidas não 
podem ser recuperadas" - Image Permanence 
Institute.

"The fading that devastates color films 
occurs in the dark. It is accelerated by high 
temperatures and, to a lesser extent, relative 
humidity. Dye fading is irreversible. Once the 
dye images have faded, the information lost 
cannot be recovered"—Image Permanence 
Institute.
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5 min – 16 mm - 2016 
EUA

DIR, P, M, ES Monica Savirón

+
Festival de Nova York 2016
Festival de Roterdã 2017
Festival de Edimburgo 2017
EXiS Seoul 2017

CONTATO
https://www.monicasaviron.com/
monicasaviron@gmail.com
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SECOND SIGHTED 
SECOND SIGHTED 

DEBORAH STRATMAN

Artista e cineasta de Chicago interessada 
em paisagens e sistemas. Já exibiu 
internacionalmente em locais como o MoMA 
NY, Centro Pompidou, Museu Hammer, União 
Mercer, Witte de With, Whitney Bienal e 
festivais como Sundance, Viennale, CPH:DOX, 
Oberhausen, Ann Arbor, Full Frame, Roterdã 
e Berlim. Mora em Chicago, onde leciona  na 
Universidade de Illinois.

She is a Chicago-based artist and filmmaker 
interested in landscapes and systems. She has 
exhibited internationally at venues including 
MoMA NY, Centre Pompidou, Hammer 
Museum, Mercer Union, Witte de With, the 
Whitney Biennial and festivals including 
Sundance, Viennale, CPH/DOX, Oberhausen, 
Ann Arbor, Full Frame, Rotterdam and Berlinale. 
She lives in Chicago where she teaches at the 
University of Illinois.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

ANACRONIAS

ANACRONIAS

Sinais obscuros mostram uma queda iminente. 
Uma decodificação oracular da paisagem. 
Realizado em colaboração com a compositora 
Olivia Block, e por convite do Chicago Film 
Archives, utilizando apenas filmes da sua 
coleção.

Obscure signs portend a looming, 
indecipherable slump. An oracular decoding 
of the landscape.  Made in collaboration with 
composer Olivia Block, and by invitation of the 
Chicago Film Archives, utilizing solely films 
from their collection. 



143

5 min – SD VIDEO - 2014 
EUA

EP Pythagoras Film
DIR, M Deborah Stratman
S Olivia Block

+
Festival de Documentário de Jihlava 2015
Festival de Nova York 2015
Festival de Roterdã 2015

CONTATO
deborahstratman@pythagorasfilm.com
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THE ILLINOIS PARABLES 
THE ILLINOIS PARABLES 

DEBORAH STRATMAN

Artista e cineasta de Chicago interessada 
em paisagens e sistemas. Já exibiu 
internacionalmente em locais como o MoMA 
NY, Centro Pompidou, Museu Hammer, União 
Mercer, Witte de With, Whitney Bienal e 
festivais como Sundance, Viennale, CPH:DOX, 
Oberhausen, Ann Arbor, Full Frame, Roterdã 
e Berlim. Mora em Chicago, onde leciona  na 
Universidade de Illinois.

She is a Chicago-based artist and filmmaker 
interested in landscapes and systems. She has 
exhibited internationally at venues including 
MoMA NY, Centre Pompidou, Hammer 
Museum, Mercer Union, Witte de With, the 
Whitney Biennial and festivals including 
Sundance, Viennale, CPH/DOX, Oberhausen, 
Ann Arbor, Full Frame, Rotterdam and Berlinale. 
She lives in Chicago where she teaches at the 
University of Illinois.

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

ANACRONIAS

ANACRONIAS

Um documentário experimental composto de 
vinhetas regionais sobre fé, força, tecnologia 
e êxodo. Onze parábolas retratam histórias de 
assentamento, remoção, avanço tecnológico, 
violência, messianismo e resistência no estado 
de Illinois. O estado é um conveniente arraso 
estrutural, permitindo que essas histórias se 
tornem alegorias que tanto nos exploram como 
nos moldam por convicção e ideologia.

An experimental documentary comprised 
of regional vignettes about faith, force, 
technology and exodus. Eleven parables relay 
histories of settlement, removal, technological 
breakthrough, violence, messianism and 
resistance, all occurring somewhere in the state 
of Illinois. The state is a convenient structural 
ruse, allowing its histories to become allegories 
that explore how we’re shaped by conviction 
and ideology.
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60 min – SD VIDEO - 2016 
EUA

EP Pythagoras Film
P, DIR, R, M, ES Deborah Stratman
S Jacob Ross
TM Steve Badgett, Melinda Fries, Edgar Jorge, Jennifer 
Lange, Chris Salveter, Deborah Stratman
COM Ravenwolf ,Raven Wolf C. Felton Jennings 
II,Jacques Marquette, José Oubrerie,Alexis de 
Tocqueville,Daniel Verdier,Ralph Waldo Emerson, David 
Gatten

+
Prêmio Stan Brakhage / Stan Brakhage Award – 
Festival de Ann Arbor 2016
Menção Especial / Special Mention -  l'Alternativa 
Festival de Cinema Independente de Barcelona 2016

CONTATO
deborahstratman@pythagorasfilm.com
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SLEEP HAS HER HOUSE 
SLEEP HAS HER HOUSE 

SCOTT BARLEY

É artista e cineasta. Nascido em Newport, 
no País de Gales, vive em Londres. Estudou 
arte e design na Universidade Metropolitana 
de Cardiff, com foco em temas como auto-
sabotagem, angústia, isolamento e metafísica. 
Desde 2015, realiza curtas-metragens 
exclusivamente com aparelho celular.  Seu 
curta Hinterlands foi figurou entre os melhores 
de 2016 na lista da Sight and Sound. 

Scott Barley is an artist and filmmaker from 
Newport, South Wales, currently living in 
London, UK.
He studied Art & Design at Cardiff Metropolitan 
University, where he focused on themes of 
existential angst, self-sabotage, isolation, and 
metaphysics. Since early 2015, Barley has 
exclusively shot his films on an iPhone.  
His short film, Hinterlands was voted one of the 
best films of 2016 in Sight and Sound's yearly 
film poll. 

SINOPSE  /  SYNOPSIS

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

ANACRONIAS

ANACRONIAS

As sombras dos gritos escalam além das 
colinas. Isto já aconteceu antes. Mas esta 
será a última vez. Os últimos restantes o 
sentem, retirando-se profundamente adentro 
da floresta. Eles clamam ao escuro, enquanto 
as sombras desaparecem, no chão. Através de 
tomadas longas e estáticas, o filme desenvolve 
uma experiência contemplativa e hipnótica, 
semelhante a pinturas em movimento. Um 
filme que mistura live action, fotografia 
estática e imagens desenhadas à mão.

The shadows of screams climb beyond the hills. 
It has happened before. But this will be the last 
time. The last few sense it, withdrawing deep 
into the forest. They cry out into the black, 
as the shadows pass away, into the ground.
Through long static takes, the film develops 
a contemplative, hypnotic experience, akin to 
paintings that move. A film that mixes 
live action, still photography, and hand-drawn 
images.
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90 min – 2017 
REINO UNIDO

EP Ether Films
DIR, PE, P, R, F, M, S, TM Scott Barley

+
Melhor filme / Best Film - Fronteira Festival 2017
Doclisboa 2017

CONTATO
barl1992@googlemail.com
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JÚRIS E PRÊMIOS
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JÚRI OFICIAL

JÚRI OFICIAL

PREMIAÇÃO JURI OFICIAL OFICIAL JURY AWARD

O júri da 9ª Semana indicará 
cinco destaques entre os longas, 
curtas e médias-metragens 
em competição. Dois prêmios 
são fixos – os de melhor filme 
e o prêmio especial do júri, que 
deverão obrigatoriamente ser 
destinados a obras de formatos 
diferentes (um longa e um curta 
ou média-metragem). Outros 
três prêmios serão indicados 
pelo júri de acordo com sua 
avaliação, podendo destacar 
aspectos técnicos ou estéticos 
que se sobressaiam no conjunto 
das obras apresentadas. 

Os premiados serão agraciados 
com troféus-imagens da artista 
Clara Moreira.

The jury of the 9ª Semana Film 
Festival select five highlights 
among the features, shorts 
and medium-length films in 
competition. Two awards are 
set - Best Film and the Special 
Jury Prize, which have to be 
designated to works in different 
formats (one feature and one 
short or medium length). Three 
other awards will be given 
by the jury according to their 
assessment, which may highlight 
technical or aesthetic aspects 
that stand out in the set of works 
presented.

Winners will be awarded 
the trophy-images by artist 
Clara Moreira.
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JÚRI OFICIAL

JÚRI OFICIAL

PRÊMIO-AQUISIÇÃO 
CINEBRASILTV

CINEBRASILTV AWARD

O CINEBRASILTV oferecerá pela 
primeira vez Prêmio-aquisição 
no valor de R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais) para curtas e R$ 
15.000,00 (quinze mil reais) 
para longas. Ao menos um filme 
será agraciado com o prêmio.

For the first time, CINEBRASILTV 
will offer an Acquisition Award 
of R$ 4 thousand to shorts films 
and R$ 15 thousand to features 
films. At least one film will 
be awarded.
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INDIELISBOA INDIELISBOA

“Festival de cinema 
internacional que, desde 
2004, acontece anualmente 
em Lisboa, o Indielisboa exibe 
filmes de todos os gêneros 
e formatos. A programação 
se assenta em critérios de 
originalidade, qualidade 
e atualidade das obras de 
autores de todo o mundo que, 
através do festival, chegam 
pela primeira vez ao público 
e aos profissionais do setor. O 
Indielisboa acontece em vários 
espaços culturais de Lisboa, 
promovendo a dinâmica urbana, 
seja de espaços culturais, seja 
na circulação de públicos e na 
apropriação da cidade, fato 
responsável pelo crescimento 
e diversificação do público 
desde a primeira edição.”  Em 
seu quinto ano como parceiro 
da Semana, o IndieLisboa irá 
exibir, em sua programação, 
um dos filmes em competição, 
escolhido por sua equipe 
de curadoria. 

“IndieLisboa is an international 
film festival held annually in 
Lisbon since 2004. It features 
films from all genres and 
formats. Its program includes 
films by national and foreign 
directors, whose selection is 
based on originality, quality and 
relevance. These films reach the 
general public and the industry 
professionals for the first time 
through the festival, which 
takes place in several Lisbon 
cultural centers, promoting 
urban dynamics of these cultural 
centers, that is, circulation of 
people and appropriation of 
the city. These have been the 
cause of the audience growth 
and diversification since its first 
edition”. In this fifth year as a 
partner of Semana, IndieLisboa 
will screen one of the competing 
feature films, selected by its 
curatorial staff.
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INTERCÂMBIO COM FESTIVAIS  
E CURADORES INTERNACIONAIS

Há alguns anos, a Semana iniciou um trabalho de intercâmbio com 
curadores e festivais internacionais, disponibilizando para eles os links 
dos filmes em nossa programação, obviamente com a concordância 
prévia d_s realizador_s e produtor_s. 

A intenção primeira desta ação é colaborar com os filmes, contribuir 
para a sua circulação internacional, enquanto promovemos um 
estreitamento da relação da Semana com festivais de diversos cantos 
do mundo. 

A lista de festivais e curadores é renovada a cada ano, de acordo 
com parcerias já existentes e com a entrada de novos interessados 
na rigorosa seleção de filmes brasileiros, alguns mais, outros menos 
conhecidos, que nos empenhamos em oferecer a cada edição. No 
ano passado tivemos a participação de curadores de festivais como 
Roterdã, Oberhausen, Cinemá du Réel, CPH: DOX , BAFICE 
e Cartagena.

Para este ano, além dos curadores que recebem os links, uma lista em 
constante ampliação, temos ainda a confirmação de dois festivais, 
o IndieLisboa e Festival Cinematografico Internacional del Uruguay; 
além do cinema/ distribuidor mexicano,  o Cine Tonalá;  que se 
comprometem antecipadamente com a escolha de filmes da Semana 
para as suas programações.

Trata-se de uma pequena ação, com a qual esperamos contribuir para 
grandes vôos dos filmes brasileiros.
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JÚRI OFICIAL

EXCHANGE WITH INTERNATIONAL  
FESTIVALS AND CURATORS

A few years ago, the Week has began an exchange with curators and 
international festivals, making available to them the links of the films in 
our programming, obviously with the prior agreement of directors and 
producers.

The first intention of this action is to collaborate with the films, to 
contribute to their international circulation, while promoting a closer 
relationship of the Week with festivals from various corners of the world.

The list of festivals and curators is renewed every year, according to 
existing partners and with newcommers interested in the rigorous 
selection of Brazilian films, some more, others less known, which we 
strive to offer in each edition. Last year we had the participation of 
curators from festivals like Rotterdam, Oberhausen, Cinemá du Réel, 
CPH: DOX, BAFICE and Cartagena.

For this year, besides the curators who receive our links, - a constantly 
expanding list, we also have the confirmation of two festivals; 
IndieLisboa and the International Film Festival of Uruguay; besides 
the Mexican Theatre/ distributor Cine Tonalá; who have comitted in 
advance to our choice of films for their schedules.

This is a small action, with which we hope to contribute to great flights 
of Brazilian films.
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É atriz brasiliense, atuou em mais de 10 
longas. Na Argentina em Zama, de Lucrecia 
Martel, em Portugal em São Jorge, de Marco 
Martins. No Brasil, em longas como Febre do 
rato, de Cláudio Assis, com o qual ganhou 
o Prêmio Ver ou Não Ver de melhor atriz no 
Festival Curta + SE, Alemão, de José Eduardo 
Belmonte, Trinta, de Paulo Machiline, O 
homem mau dorme bem, de Geraldo Moraes, 
pelo qual ganhou o prêmio Kalunga de melhor 
atriz coadjuvante no Cine PE 2010 e O último 
trago, de Pedro Diogenes e Luis e Ricardo 
Pretti. Na TV, trabalhou em A cura, de João 
Emanuel Carneiro, Liberdade liberdade, de 
Mário Teixeira e Carcereiros, de Fernando 
Bonassi, dentre outros. No teatro, trabalhou 
com diretores como Adriano e Fernando 
Guimarães e Cristina Moura. É formada pela 
Faculdade de Artes Dulcina de Moraes e 
estudou interpretação para televisão e cinema 
no Instituto del Cine de Madrid.

Mariana Nunes, a Brazilian actress from 
Brasília, has acted in more than 10 feature 
films. In Argentina, she was featured in Zama, 
by Lucrecia Martel, and in Portugal, in São 
Jorge, by Marco Martins. In Brazil, she acted 
in Febre do rato, by Cláudio Assis, for which 
she won the best actress award at the Festival 
Curta + SE, Alemão, by José Eduardo Belmonte, 
Trinta, by Paulo Machiline, O homem mau 
dorme bem, by Geraldo Moraes, for which she 
won the Kalunga Award for best supporting 
actress at Cine PE 2010, and O último trago, 
by Pedro Diogenes and Luis and Ricardo Pretti. 
In TV, she worked on João Emanuel Carneiro's 
A cura, Mário Teixeira's Liberdade liberdade, 
Fernando Bonassi's Carcereiros, among others. 
In theater she worked with directors such as 
Adriano and Fernando Guimarães and Cristina 
Moura. She graduated from the Faculdade de 
Artes Dulcina de Moraes and studied television 
and film interpretation at the Instituto del Cine 
de Madrid.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MARIANA NUNES
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Nasceu em Paris, em 1954. É artista visual, 
fotógrafa, poeta e cineasta, formada em 
artes visuais na Universidad de Los Andes de 
Bogotá, Colômbia. Começou a trabalhar com 
cinema em 1978, quando foi diretora de arte 
no clássico de Glauber Rocha A Idade da Terra. 
Com uma sólida carreira em documentários 
desde 1983, realizou sete longas-metragens, 
dezenas de trabalhos em curta ou média 
metragem, instalações e trabalhos de vídeo 
arte para diversas exposições coletivas. É 
diretora de filmes como Uaka (1988), Diário 
de Sintra (2007), Vida (2008), Agreste (2010) 
e Exilados do vulcão,  filme que lhe rendeu 
o Candango de melhor filme no Festival de 
Brasília 2013. Seus trabalhamos já integraram 
a programação de importantes festivais como 
FIDMarseille, IndieLisboa,  Guadalajara, 
Cartagena, BAFICI, Havana, Tribeca e 
Viennale, entre outros.

She was born in Paris in 1954. A visual artist, 
photographer, poet and filmmaker, with a visual 
arts degree from Universidad de Los Andes 
de Bogotá, Colombia, Paula has been working 
with cinema since 1978, when she took part 
as an art director in the classic Glauber Rocha 
film The Age of the Earth. Her authorial career 
includes various documentaries, video art works 
and plastic art installations in many collective 
exhibitions. She directed films such as Sky 
(1988), Days in Sintra (2007), Life (2008), 
Agreste (2010) e The Vulcano Exiles (best film 
at the Brasília Film Festival 2013). Her works 
have already integrated the programming 
of important festivals such as FIDMarseille, 
IndieLisboa, Guadalajara, Cartagena, BAFICI, 
Havana, Tribeca and Viennale, among others. 

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

PAULA GAITÁN
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Nasceu em 1972 em Karsruhe, na Alemanha. É 
mestre em comunicação visual pela Escola de 
Belas Artes de Hamburgo e em ciências latino-
americanas pela Universidade de Colônia 
em parceria com a Universidade Federal do 
Ceará, além de Doutor em economia pela 
Universidade de Colônia em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. 
Atua como cineasta independente desde 2000, 
e dirigiu filmes como O tempo passa como um 
leão rugindo (Menção honrosa nos festivais 
de FICUNAM e Transcinema de Lima, 2013), 
Réquiem para Sra. H. (2007) e.ice.t (2012). 
Seus trabalhos foram exibidos de importantes 
festivais como CPH:DOX, Viennale, DocLisboa, 
FIDBA, Festival de Vancouver, entre muitos 
outros. Seu filme mais recente, 66Kinos, 
integra a seleção desta edição da Semana. 

Born 1972 in Karsruhe, Germany. He is a master 
in visual communication (film) at Hamburg Fine 
Arts School (HfbK Hamburg), master in Latin 
American sciences at University of Cologne and 
Universidade Federal do Ceará in Fortaleza; 
and PhD in economics at University of Cologne 
and Fundação Getúlio Vargas in Rio de Janeiro. 
Works as an independent filmmaker since 2000 
and directed films such as Time Goes by Like 
a Roaring Lion (Special Mention in FICUNAM 
and Transcinema in Lima, 2013), Requiem for 
Mrs. H. (2007) and e.ice.t (2012). His films 
screened in several international festivals such 
as CPH:DOX, Viennale, DocLisboa. His most 
recent work, 66Kinos, integrates the selection 
of this edition of Semana.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY
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PRÊMIO EDT. RICARDO MIRANDA –  
MONTAGEM DE INVENÇÃO (CURTA E LONGA)

Pelo quarto ano consecutivo, 
a edt. - Associação de 
Profissionais de Edição 
Audiovisual do Rio de Janeiro- 
irá premiar a montagem de 
filmes da Semana. O prêmio foi 
criado em 2014 em homenagem 
ao grande montador e professor 
Ricardo Miranda, mestre de 
inúmeros profissionais que 
atualmente dão continuidade 
às suas ideias sobre montagem 
cinematográfica. Refletindo 
sobre essa etapa tão importante 
na construção dos filmes, a edt. 
terá nesse ano um júri composto 
por Eva Randolph, Karen Harley 
e Fernando Vidor.

For the fourth consecutive 
year, edt. - Audiovisual Editing 
Professionals Association of 
Rio de Janeiro - will award the 
editing of films of the Semana 
Film Festival. The award was 
created in 2014 as a tribute to 
Ricardo Miranda, who was not 
only a great editor and teacher, 
but also a master for numerous 
professionals who continue to 
develop his ideas on film 
editing. Reflecting on this 
important stage on the making 
of a film, edt. will have this year 
a jury consisting of Eva 
Randolph, Karen Harley and 
Fernando Vidor.
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Montou mais de 15 curtas e 10 longas-
metragens. Os filmes em que participou 
estiveram em festivais internacionais e 
nacionais, tais como: Festival de Brasília, 
Festival de Gramado, Festival do Rio, Janela 
Internacional de Cinema do Recife, Festival 
de Berlim, Festival de Locarno, Festival de 
Roterdã, Tribeca, BAFICI, entre outros. Dirigiu 
os curtas Dez elefantes, Menino peixe, O bom 
comportamento e Não me prometa nada.

She edited more than 15 short and 10 feature 
films. The films in which she has worked on 
have participated in national and international 
festivals, such as: Festival de Brasília, 
Festival de Gramado, Festival do Rio, Janela 
Inernacional de Cinema do Recife, Berlinale, 
Locarno Film Festival, Roterdam Film Festival, 
Tribeca, BAFICI, among others. She also 
directed the short films Dez elefantes, Menino 
peixe, O bom comportamento and Não me 
prometa nada.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

EVA RANDOLPH
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É montador desde 1997. Trabalhou com 
diretores como Walter Salles Jr., José Joffily e 
Ana Maria Magalhães. Lecionou Teoria da
Montagem na Escola de Cinema Darcy 
Ribeiro. Atualmente é vice-presidente da 
edt., associação de profissionais de edição 
Audiovisual.

He has been working as an editor since 1997. 
He has collaborated with directors such as 
Walter Salles Jr., José Joffily and Ana Maria 
Magalhães. He taught editing theory at the 
Escola de Cinema Darcy Ribeiro. He is currently 
vice-president of edt., the Brazilian Association 
of Audiovisual Editing Professionals.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY
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Montadora e documentarista. Dirigiu o longa 
Lixo extraordinário e os curtas Com o oceano 
inteiro para nadar, Nós pescando o tempo e 
Comfundo.

Editor and documentary filmmaker. She 
co-directed the feature Waste Land and the 
shorts Com o oceano inteiro para nadar, Nós 
pescando o tempo and Comfundo.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

KAREN HARLEY



164



165

JÚRI ELVIRAS



166

JÚRI ELVIRAS

JÚRI ELVIRAS

Andrea Ormond é pesquisadora, curadora 
e crítica de cinema. Autora da trilogia de 
livros "Ensaios de Cinema Brasileiro – Dos 
Filmes Silenciosos ao Século XXI". Mantém 
desde 2005 o blog Estranho encontro, 
exclusivamente sobre cinema brasileiro. 
Colabora na Folha de São Paulo e na revista 
Cinética, tendo participado das revistas Filme 
Cultura, Rolling Stone, Teorema e dezenas de 
coletâneas e catálogos de mostras. Desde 
2017 é curadora da Curta Circuito - Mostra de 
Cinema Permanente.

Andrea Ormond is a researcher, curator, and 
film critic, author of the trilogy of books Ensaios 
de cinema brasileiro – Dos filmes silenciosos ao 
século XXI. Since 2005, she maintains the blog 
Estranho encontro, dedicated exclusively to 
Brazilian cinema. She is a collaborator for Folha 
de São Paulo and Cinética online magazine, 
having also written for Filme Cultura, Rolling 
Stone and Theorema magazines, as well on 
dozens of collections and catalogs of film 
festivals. Since 2017 she is curator for Curta 
Circuito - Mostra de Cinema Permanente.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

ANDREA ORMOND
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Ana Paula Alves Ribeiro é antropóloga, dra. 
em Saúde Coletiva (IMS/UERJ), com pós-
doutorado em Ciências Sociais (UFRRJ). 
Professora Adjunta da Faculdade de Educação 
da Baixada Fluminense (FEBF) e do Programa 
de Pós-Graduação em Educação, Cultura 
e Comunicação em Periferias Urbanas 
(PPGECC), ambos da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro. Faz parte da coordenação 
colegiada do Museu Afro Digital Rio de Janeiro 
(UERJ) e é pesquisadora dos seguintes grupos: 
Grupo de Análises de Políticas e Poéticas 
Audiovisuais - GRAPPA (líder, UERJ), do 
Núcleo de Pesquisa em Cultura, Identidade e 
Subjetividade - CULTIS (UFRRJ), do Núcleo de 
Estudos Afro-brasileiros - NEAB/UERJ.

Ana Paula Alves Ribeiro is an anthropologist, 
with a doctors’ degree in collective health 
(IMS / UERJ) and a postdoctoral degree in 
social sciences (UFRRJ). Adjunct professor of 
Faculdade de Educação da Baixada Fluminense 
(FEBF) and of the graduate program in 
education, culture and communication in 
urban peripheries (PPGECC), both from the 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
She is part of the collegiate coordination of 
Museu Afro Digital Rio de Janeiro (UERJ) and a 
researcher on the following groups: GRAPPA - 
Policies and Audiovisual Poetics Analysis Group 
(leader, UERJ), CULTIS - Culture, Identity and 
Subjectiveness Research Nucleus (UFRRJ), and 
NEAB/UERJ - Afro-Brazilian Studies Nucleus. 

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

ANA PAULA  
ALVES RIBEIRO
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Taiani Mendes é crítica e redatora do site 
AdoroCinema, é formada em cinema pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, integrante das Elviras – Coletivo 
de Mulheres Críticas de Cinema e escritora 
favelada publicada na coletânea FLUPP Pensa 
– 43 novos autores.

Taiani Mendes is a critic and editor of 
AdoroCinema website, she has a degree in film 
from Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, is member of Elviras – Coletivo de 
Mulheres Críticas de Cinema and writer hailing 
from a favela, published in the collection FLUPP 
Pensa – 43 new authors.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY
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JÚRI DE ESTUDANTES DE AUDIOVISUAL

Graduando em Letras na UFMG (7o período) 
com formação complementar em cinema na 
comunicação social. Atualmente desenvolve 
uma iniciação científica chamada Narrativas da 
violência: Brasil de perto e de dentro e trabalha 
como assistente de direção na produtora 
Anavilhana Filmes. Foi bolsista de extensão 
do forumdoc.ufmg e integrante do Cineclube 
Fafich. Atua como assistente de câmera, tendo 
trabalhado recentemente no novo longa do 
cineasta Éder Santos.

Graduating at the 7th period Federal University 
of Minas Gerais State in Letters course with 
study in Cinema in Social Comunication course. 
At the time developing a scientific initiation 
called Narratives of violence: Brazil from near 
and inside. Work as assistant director at the 
Anavilhana Filmes Production. He was an 
extensionist of forumdoc.ufmg and a member 
of the Fafich Cineclube. He acts as a camera 
assistant, having recently worked for the new 
filmmaker Éder Santos.

PEDRO RENA

Nesta segunda edição do Júri 
de Estudantes de Audiovisual, 
abrimos convocatória para 
que alunos de escolas diversas 
– universitárias ou não – 
candidatassem-se a fazer parte 
de um grupo que assistirá, 
debaterá e definirá os destaques 
da 9ª Semana, de acordo com 
seu olhar.

In this second edition of 
Audiovisual Students Jury, we 
opened call for students of 
several schools – universities or 
not – to take part in a group that 
will watch, discuss and choose 
the highlights of the 9th Semana 
Film Festival, according with 
their view.
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Nascida em 21/01/1997, está cursando 
o 5º período em cinema e audiovisual na 
Universidade Federal Fluminense. Vem 
investigando o diálogo que o cinema pode 
estabelecer com a educação e as artes visuais, 
além de estar se iniciando no processo de 
produção escrita de crítica cinematográfica.

Born on January 21, 1997. She is attending 
the 5th period in Cinema e Audiovisual at 
Universidade Federal Fluminense and has 
been investigating the dialogue that cinema 
can establish with education and visual arts, as 
well as being developing processes at writing 
cinematographic criticism.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

BIA PRAÇA
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Nascida em 1992, é neta de Dona Delminda, 
filha da Bahia de São Salvador, mas iguaçuana 
de nascimento. É estudante de antropologia, 
com ênfase em antropologia da arte e da 
cultura pela PUC-RIO. Cursa cinema na escola 
de cinema Darcy Ribeiro e em seus trabalhos 
busca dialogar com a antropologia visual, 
literatura, artes visuais e questões de raça 
e gênero. Dirigiu Eu preciso destas palavras 
escritas (2017) sobre o artista Arthur Bispo do 
Rosário. Faz parte do Coletivo Nuvem Negra. 

Born on 1992, is granddaughter of Dona 
Delminda, daughter of Bahia de São Salvador, 
but from Nova Iguaçu by birth. She is a 
Anthropology student, with emphasis on 
Anthropology of Art and Culture at PUC-RIO. 
She studies filmmaking at Darcy Ribeiro Film 
School and in her works she has sought to 
dialogue with visual anthropology, literature, 
visual arts, and issues of race and gender. 
She directed I Need These Words Written 
(2017) about the artist Arthur Bispo do Rosário. 
She is a member of Coletivo Nuvem Negra.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY
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CINEMA E VIDEOATIVISMO:  
IMAGENS DE RESISTÊNCIA

Disputa do imaginário. Memória social e política. Ainda tímido nos 
anos 1970 e 1980, o videoativismo ganhou força no cenário audiovisual 
brasileiro a partir dos anos 1990, como um movimento de protesto 
ligado à auto-representação documental e à visibilidade das minorias.
 
Com a revolução digital (amplo consumo de câmeras e celulares, fácil 
acesso aos softwares, equipes reduzidas) e o surgimento das redes 
sociais (ferramentas de difusão de conteúdo, mobilização e quebra do 
monopólio da informação), o videoativismo nada contra a corrente da 
apatia social que vivemos - mesmo diante da crise política-econômica-
cultural-moral -, potencializando a resistência artística e recriando o 
espaço de reflexão no audiovisual. Não é só uma questão de produção, 
mas de visionamento. Antes, dependíamos das grandes corporações 
de comunicação e das grandes salas de cinema.  

Atualmente, o videoativismo se alimenta do espetáculo das ruas e da 
denúncia social levada a um público que até então estava carente, 
obrigados a consumir a mídia tradicional que, por sua vez, também 
sofreu um impacto grande, por perderem uma parcela grande 
da audiência na disputa ideológica e das narrativas que circulam 
diariamente na internet. 

O objetivo deste debate, portanto, é refletir sobre as desviantes 
formas de se contar a história e pensar as diferentes camadas da 
criação audiovisual, sua distribuição e exibição fora dos espaços 
“consagrados”, sua produção coletiva, a construção de redes e espaços 
potenciais para as trocas e a disputa de narrativas com a até então 
mídia hegemônica. 

DEBATE 1

DEBATE 1
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CINEMA AND VIDEOACTIVISM:  
IMAGES OF RESISTANCE

Dispute of the imaginary. Social and political memory. Still shy in the 
1970s and 1980s, videoactivism gained momentum in the Brazilian 
audiovisual scene from the 1990s as a protest movement linked to self-
representation documentary and visibility of minorities.

With the digital revolution (widespread use of cameras and cell phones, 
easy access to softwares, reduced teams) and the emergence of social 
networks (tools of content diffusion, mobilization and breakdown of the 
information monopoly), videoactivism goes against the wave of social 
apathy that we live - even in the face of the political-economic-cultural-
moral crisis -, strengthening artistic resistance and recreating the space 
for reflection in the audiovisual sector. It's not just about production, it's 
about viewing. Previously, we depended on big media corporations and 
standard movie theaters.

Nowadays, videoactivism feeds on the street spectacle and social 
denunciation brought to an audience that was previously needy, forced 
to consume the traditional media which, in turn, also had suffered a 
great impact, for it has lost a large portion of the audience because of 
ideological disputes and because of the narratives that circulate daily on 
the internet.

The purpose of this debate, therefore, is to reflect on the deviant ways 
of telling the story and thinking about different layers of audiovisual 
creation, its distribution and exhibition outside consecrated spaces, 
collective production, construction of networks and potential spaces 
for exchanges and the dispute of narratives with the thitherto 
hegemonic media.

DEBATE 1

DEBATE 1
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PERIFERIA, NEGRITUDE E EXPERIMENTAÇÃO  
NO CINEMA DO SÉC. XXI

A partir de 2003, movimentos internos do setor audiovisual, aliados 
à uma série insumos providos por políticas públicas, procuraram 
enfrentar a centralidade geografica e social que marcou a produção 
cultural e cinematográfica brasileira ao longo de todo o século XX.  

Estas políticas, implementadas durante a gestão dos então ministros 
Gilberto Gil e Juca Ferreira, rejeitaram o padrão de “levar” cultura 
a regiões periféricas do centro, como Rio de Janeiro e São Paulo, 
para ativar novos agentes e territórios de produção, através  da 
implementação dos pontos de culturas, editais, entre outras muitas 
iniciativas.  

Resultado disso é a flagrante emergência de uma diversidade de 
realizadores provenientes de novos espaços, personagens até então 
alijados da produção cultural nacional, que chegam ao protagonismo 
do audiovisual nacional munidos de novas abordagens e possibilidades 
de se pensar a estética do cinema brasileiro contemporâneo.

Enquanto a histórica elite intelectual anseia por tradição, autenticidade 
e expressões populares alinhadas a Estética ou à Cosmética da Fome, 
boa parte desta nova geração de realizadores parece aproximar-se 
mais da Estética do Sonho preconizada por Glauber Rocha: uma 
produção de imaginário desfragmentado, comprometida sobretudo 
com o delírio e com a experimentação radical.

A mesa Periferia, Negritude e experimentação no cinema do séc. XXI 
pretende debater estas novas estéticas, significantes e significados 
que subvertem as lógicas de negritude e periferia estabelecidas até em 
então como comuns. 

DEBATE 2

DEBATE 2
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PERIPHERY, BLACKNESS AND EXPERIMENTATION  
IN THE 21ST CENTURY CINEMA

From 2003 on, internal movements of the audiovisual sector, together 
with a series of inputs provided by public policies, sought to address 
the geographic and social centrality that marked Brazilian cultural and 
cinematographic production throughout the 20th century.

These policies, implemented during the administration of ministers 
Gilberto Gil and Juca Ferreira, rejected the pattern of "taking" culture 
to peripheral regions from the center, such as Rio de Janeiro and São 
Paulo, to activate new agents and production territories, through the 
implementation cultural spots, open calls, among many other initiatives.

As a result there is the glaring emergence of a diversity of filmmakers 
from new spaces, characters hitherto left out of the national cultural 
production, who come to the forefront of the national audiovisual with 
new approaches and possibilities of reflecting upon the aesthetics of 
contemporary Brazilian cinema.

While the historical intellectual elite yearns for tradition, authenticity, 
and popular expressions aligned with Aesthetics or with the 
Cosmetology of Hunger, much of this new generation of filmmakers 
seems to be closer to the Aesthetics of the Dream advocated by Glauber 
Rocha: a production of defragmented imagery, especially compromised 
with delirium and with radical experimentation.

The panel Periphery, Blackness and experimentation in the 21st 
century cinema intends to debate these new aesthetics, signifiers and 
meanings that subvert the logics of blackness and periphery established 
as common until then.

DEBATE 2

DEBATE 2
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A IGUALDADE É BRANCA: CINEMA, RAÇA E PODER

A mesa tem como objetivo primordial tirar a experiência racial branca 
da invisibilidade, portanto da normalidade. No cinema, como em outros 
campos, só os corpos não brancos costumam ser marcados por uma 
idéia de “racialidade”. O horizonte aqui é produzir avanços ao “nomear 
a norma”, dar contornos claros a esta experiência, numa espécie de 
whitenography, como afirma Michelle Matiuzzi.

A ideia de chamar pessoas marcáveis como brancas vem também da 
observação da constante reatualização da divisão histórica do trabalho 
onde os corpos negros só são chamados a falar quando sua fala se 
circunscreve à marcação de raça. Queremos criar um ambiente onde o 
trabalho branco antirracista, aqui ligado ao cinema, possa ser pensado, 
mapeado, visibilizado. O racismo, como afirma Grada Kilomba, é um 
problema dos brancos afinal. Que os não brancos tenham que resolvê-
lo constitui uma dupla exploração: contra isso esta mesa deseja atuar.

Assumindo a ambigüidade de recolocar corpos brancos numa 
interface de visibilidade, deseja-se aqui que o trabalho político dessas 
pessoas deve, necessariamente, operar conforme um certo programa 
negativo, em que “desaprender, desfazer, calar e boicotar deixam de 
ser mecanismos acionados contra pessoas negras e dissidentes em 
geral para converter-se numa espécie de ética autodestrutiva da qual o 
trabalho de aliança branca depende”, como afirma Jota Mombaça.
Afinal, um programa branco antirracista que não passe por estratégias 
paternalistas de manutenção do poder como, por exemplo, a figura 
retórica do “dar a voz”.

Como afinal o “ser branco” produz um modo de circulação e acesso 
dentro do campo do cinema e dos festivais?  Como esse marcador 
atuou nos ambientes de cinema, sets e em seus trajetos em relação 
a este circuito? Como as idéia de “igualdade’, ”pluralidade” e uma 
demanda de “união” atuam como disfarces para manutenção de 
estruturas de privilégio?  Estas são algumas das perguntas básicas que 
constituem esta proposição. 

Leituras sugeridas 
http://bit.ly/2hEVUjD 
http://bit.ly/29Ol8X8 
http://bit.ly/2zHuJvQ

DEBATE 3

DEBATE 2

http://bit.ly/2hEVUjD 
http://bit.ly/29Ol8X8 
http://bit.ly/2zHuJvQ 
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EQUALITY IS WHITE: CINEMA, RACE, AND POWER

The main objective of this panel is to remove the white racial experience 
from invisibility, hence from normality. In cinema, as in other fields, 
only non-white bodies are usually marked by an idea of   "raciality". Our 
horizon here is to produce advances in "naming the norm", giving clear 
outlines to this experience, in a kind of whitenography, as Michelle 
Matiuzzi affirms.

The idea of   calling marked people as white also comes from observing 
the constant updating of the historical division of labor, where black 
bodies are called to speak only when their speech is confined within 
the trace race. We want to create an environment where the white 
anti-racist work, here connected to cinema, can be thought, mapped, 
visualized. Racism, as Grada Kilomba says, is a problem for the whites, 
after all. That the nonwhites have to solve it is, therefore, a double 
exploration: this panel wishes to act against it.

Assuming the ambiguity of replacing white bodies in an interface of 
visibility, it is desired here that the political works of these people must, 
necessarily, operate according to a certain negative program, in which 
"unlearning, undoing, silencing and boycotting cease to be mechanisms 
against black people and dissenters in general to become a sort of self-
destructive ethic of which the white alliance work depends," as Jota 
Mombasa says. After all, a white anti-racist program that doesn’t go 
through paternalistic strategies of maintaining power, as for example the 
rhetorical figure of "giving the voice".

How, at last, does "being white" produce a mode of circulation and 
access within the field of cinema and festivals? How did this marker 
act in the cinema environments, sets and in the paths in relation to this 
circuit? How do the ideas of "equality", "plurality" and a demand for 
"union" act as disguises for the maintenance of privilegie structures? 
These are some of the basic questions that make up this proposition.

Suggested readings  
http://bit.ly/2hEVUjD 
http://bit.ly/29Ol8X8 
http://bit.ly/2zHuJvQ

DEBATE 3

DEBATE 3

http://bit.ly/2hEVUjD 
http://bit.ly/29Ol8X8 
http://bit.ly/2zHuJvQ 
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Bernardo Oliveira é professor adjunto da 
Faculdade de Educação/UFRJ, pesquisador, 
crítico de música e cinema. É produtor 
do selo musical QTV e do Quintavant, 
evento de música de vanguarda que ocorre 
semanalmente na Audio Rebel (Botafogo-
RJ). Co-produziu os filmes Noite e Sutis 
interferências, de Paula Gáitan. Publicou em 
2014 o livro Tom Zé - Estudando o Samba 
(Editora Cobogó).

Bernardo Oliveira is an adjunct professor at 
Faculdade de Educação/UFRJ, a researcher, 
music and film critic. He is a producer on QTV 
music label and at Quintavant, an avant-garde 
music event that takes place weekly at Audio 
Rebel (Botafogo-RJ). He co-produced the 
films Noite and Sutis interferências, by Paula 
Gáitan. In 2014, he published the book Tom Zé 
- Estudando o samba (Cobogó edition).

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY
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Camila Vieira é jornalista e crítica de cinema. 
Doutoranda em comunicação e cultura pela 
UFRJ. Escreve críticas nas revistas eletrônicas 
Sobrecinema, Moventes e Multiplot. É 
integrante da Associação Brasileira de Críticos 
de Cinema (Abraccine) e da Associação 
Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine).

Camila Vieira is a journalist and film critic. 
She holds a PhD degree in communication 
and culture from UFRJ. She writes reviews in 
the magazines Sobrecinema, Moventes and 
Multiplot. She is also a member of Associação 
Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) 
and Associação Cearense de Críticos de 
Cinema (Aceccine).

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

CAMILA VIEIRA
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Ela Bittencourt é crítica e curadora de cinema. 
Foi curadora do Foco Polônia na Mostra de 
São Paulo, da retrospectiva do documentário 
polonês (Festival True/False e MoMI, Nova 
York) e da retrospectiva de Andrzej Żuławski 
(CineSesc SP e IMS-Rio). Seus artigos são 
publicados em diversas revistas internacionais, 
entre elas Film Comment, Frieze e Village 
Voice.

Ela Bittencourt is a film critic and curator. She 
curated a Polish focus at Mostra Internacional 
de Cinema de São Paulo, a Polish documentary 
retrospective (True / False Festival and 
MoMI, New York) and an Andrzej Żuławski's 
retrospective (CineSesc SP and IMS-Rio). Her 
articles are published in several international 
magazines, including Film Comment, Frieze 
and Village Voice.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

ELA BITTENCOURT
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Fabio Andrade é doutorando em estudos 
de cinema pela Universidade de Nova York, 
é mestre em roteiro pela Universidade de 
Columbia, com bolsa CAPES/Fulbright, e 
bacharel em comunicação pela PUC-Rio. 
Desde 2007, é crítico na revista Cinética. 
Premiado em Brasília pelo desenho sonoro de 
Exilados do vulcão (2013), de Paula Gaitán, 
já trabalhou com Eryk Rocha e Bruno Safadi, 
entre outros. Dirigiu o curta Two Birds (2016).

Fabio Andrade is a doctorate student in film 
studies at New York University, has a master’s 
degree in screenwriting at Columbia University, 
with a CAPES/Fulbright scholarship, and a 
graduate degree in communication from PUC-
Rio. Since 2007, he has been a film critic for 
Cinética magazine. Awarded at the Brasília 
Film Festival for the sound design of The 
Vulcano Exiles (2013), directed by Paula Gaitán, 
he has worked with Eryk Rocha and Bruno 
Safadi, among others. He directed the short 
Two Birds (2016).

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

FABIO ANDRADE
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Fabio Savino formou-se em comunicação 
UFRJ. Se especializou em pesquisa e direitos 
internacionais tendo trabalhado em mais de 
vinte festivais. Foi coordenador de produção 
de mostras dedicadas a diretores como 
Woody Allen, Yasujiro Ozu, Alfred Hitchcock, 
Straub-Huillet e Jonas Mekas. Integrou a 
equipe de curadoria do Festival de Paraty e foi 
curador das mostras de Billy Wilder, Alexander 
Sokurov, Maurice Pialat e Abbas Kiarostami, 
entre outros. Em 2015 e 2016 foi diretor de 
produção da Semana.

Fabio Savino graduated in communications 
from UFRJ. He specialized in research and 
international rights, working in more than 20 
festivals. He was a coordinating producer for 
festivals dedicated to such directors as Woody 
Allen, Yasujiro Ozu, Alfred Hitchcock, Straub 
Huillet and Jonas Mekas. He took part in the 
curator crew of the Paraty Film Festival and 
was a curator for film retrospectives of Billy 
Wilder, Alexander Sokurov, Maurice Pialat and 
Abbas Kiarostami, among others. In 2015 and 
2016, he worked as production manager for the 
Directors’ Week.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

FABIO SAVINO
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Fernanda Taddei odeia escrever minibios. Acha 
importante citar o cinema na uff, as mostras 
do Brakhage, do Warhol e de Straub-Huillet 
para as quais trabalhou e os anos de trabalho 
com a Lis Kogan e os comitês de seleção na 
Curta Cinema como lugares de aprendizado 
e transformação. Há um ano é atriz no Teatro 
Oficina. O cinema segue presente, como afeto 
ou como refúgio. Há três semanas se tornou 
mãe de Lina, e esta minibio foi escrita entre 
uma e outra de suas minicólicas.

Fernanda Taddei hates to write short-bios. She 
thinks it is important to mention film school at 
uff, the Brakhage, Warhol and Straub-Huillet 
retrospectives which she worked for, and the 
years working with Lis Kogan and the selection 
comitees for Curta Cinema as places of 
learning and transformation. She has been an 
actress at Teatro Oficina for one year. Cinema 
is always present, either as affect or a refuge. 
Three weeks ago she became the mother of 
Lina and this short-bio was written between 
one of her little colics.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

FERNANDA TADDEI
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Geo Abreu é historiadora, produtora cultural e 
parte dos coletivos Mate com Angu e Núcleo 
Audiovisual Favela.

Geo Abreu is a historian, cultural producer and 
part of the collective groups Mate com Angu 
and Núcleo Audiovisual Favela.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

GEO ABREU
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Janaína Oliveira é pesquisadora, doutora 
em história pela PUC-Rio e professora no 
Instituto Federal do Rio de Janeiro, onde 
coordena o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 
e Indígena (NEABI). Realizou curadorias para 
festivais no Brasil, Cabo Verde, Burkina Faso 
e EUA. É curadora do Encontro de Cinema 
Negro Zózimo Bulbul e professora visitante 
no Departamento de Estudos Africanos da 
Universidade de Howard (EUA). Faz parte 
da APAN. É coordenadora do FICINE, Fórum 
Itinerante de Cinema Negro.

Janaína Oliveira is a researcher; PhD in 
history from PUC-Rio and a professor at the 
Instituto Federal do Rio de Janeiro, where she 
coordinates the Afro-Brazilian and Indigenous 
Group of Studies (NEABI). She was a curator 
for festivals in Brazil, Cape Verde, Burkina Faso 
and the US. She is a curator for the Encontro 
de Cinema Negro Zózimo Bulbul and a siting 
professor at the Department of African Studies 
at the Howard University (USA). She is a 
member of APAN and coordinator of FICINE, 
Fórum Itinerante de Cinema Negro.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

JANAÍNA OLIVEIRA
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Jordana Oliveira é pesquisadora e produtora. 
Mestre em comunicação na linha de pesquisa 
de Mídia e Cultura pela Universidade Federal 
de Goiás (UFG). Sua pesquisa se concentra 
em questões que circunscrevem e atravessam 
os domínios do documentário contemporâneo 
brasileiro, do filme-ensaio e do cinema latino-
americano. Membro da organização e da 
curadoria do Perro Loco 4 - Festival de Cinema 
Universitário Latino-Americano em Goiânia.

Jordana Oliveira is a researcher and producer, 
with a master’s degree in communication 
with a research in media and culture by 
Universidade Federal de Goiás (UFG). Her 
researche is dedicated to issues surrounding 
and crossing the domains of Brazilian 
contemporary documentary, from film-essays 
to Latin-American cinema. She is a member of 
the organization and curatorship of Perro Loco 
4 - Festival de Cinema Universitário Latino-
Americano em Goiânia.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

JORDANA OLIVEIRA
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Karen Black, formada em cinema pela UFF,  é 
montadora, roteirista e dirigiu cinco curtas 
metragens. É uma das criadoras do cineclube 
Cachaça Cinema Clube, na produção e 
curadoria, e eventualmente realiza mostras e 
sessões especiais em parcerias com festivais. 
Colaboradora fiel e orgulhosa da Semana.

Karen Black graduated in film at UFF and is 
an editor, screenwriter and director of five 
short films. She was one of the founders of 
Cachaça Cinema Clube film club, where she 
was a producer and curator, and from time to 
time does special screenings in partnership 
with many festivals. She is a proud and faithfull 
collaborator of the Semana Film Festival.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

KAREN BLACK
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Lorran Dias dirigiu, escreveu e/ou montou 
curtas como Bad Galeto - No limite da morte 
(2017), Trópico Terrorista (2016), e trabalha 
com registros em vídeo dos movimentos de 
resistência do Rio de Janeiro pelo selo Anarca 
Filmes. Como assistente, participou dos filmes 
Praça Paris (2017) e Aterro (2018), entre outros. 
Foi programador e curador de mostras como 
Semana Cinerama e O audiovisual periférico 
e as múltiplas possibilidades de si, no Galpão 
Bela Maré.

Lorran Dias directed, wrote or edited short 
films such as Bad Galeto - No limite da morte 
(2017) and Trópico terrorista (2016), and works 
with video registers of resistance movements 
in Rio de Janeiro, to the Anarca Filmes group. 
He was an assistant in Paris Square (2017) 
and Aterro (2018), among others. He was a 
programmer and curator for festivals such as 
Semana Cinerama and O audiovisual periférico 
e as múltiplas possibilidades de si, at Galpão 
Bela Maré.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

LORRAN DIAS
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Luana Cabral é graduada em cinema e 
audiovisual pela UFES e mestranda do 
Programa de Pós-Graduação em cinema 
e audiovisual da UFF. Co-dirigiu os 
documentários Os segredos que a cal esconde 
(2015) e 203 (2016). Atua nos departamentos 
de produção e direção em projetos 
audiovisuais e integra a equipe de curadoria 
do Festival de Cinema de Vitória desde 
sua 23ª edição.

Luana Cabral holds a degree in film and 
audiovisual from UFES and a master's degree 
from the Postgraduate Film and Audiovisual 
Program at UFF. She co-directed the 
documentaries Os segredos que a Cal esconde 
(2015) and 203 (2016). She has also worked in 
the production and directing departments of 
audiovisual projects and has been a curator 
for Festival de Cinema de Vitória since its 
23rd edition.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

LUANA CABRAL
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Marcelo Miranda é jornalista, pesquisador, 
crítico e curador. Escreve na revista Cinética.  
Escreveu na Interlúdio, Filmes Polvo, Teorema, 
Filme Cultura, Revista de Cinema e Continente 
e nos jornais O Tempo, Estado de Minas, 
Estado de S. Paulo, Valor, Zero Hora e Folha de 
S. Paulo. Co-organizador de Revista de Cinema 
– Antologia (1954-57/1961-64). Mestre em 
Comunicação pela UFMG.

Marcelo Miranda is a journalist, researcher, 
critic and curator. He writes in online magazine 
Cinética. He also wrote for Interlúdio, Filmes 
Polvo, Teorema, Filme Cultura, Revista de 
Cinema and Continente and in newspapers O 
Tempo, Estado de Minas, Estado de S. Paulo, 
Valor, Zero Hora and Folha de S. Paulo. Co-
organizer of Revista de Cinema - Antologia 
(1954-57 / 1961-64). Master in Communication 
from UFMG.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MARCELO MIRANDA
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Mariana Cunha é pesquisadora na área de 
cinema e cultura visual em pós-doutorado 
(PNPD-Capes) na Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. É doutora em cinema pela 
Birkbeck, University of London e foi curadora 
do Discovering Latin America Film Festival 
em Londres. Recentemente organizou o livro 
Space and Subjectivity in Contemporary 
Brazilian Cinema (Palgrave Macmillan, 2017).

Mariana Cunha is a researcher in the area of 
film and visual culture with a postdoctoral 
degree (PNPD-Capes) from Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. She holds 
a PhD in film from Birkbeck, University of 
London and is a curator for Discovering Latin 
America Film Festival in London. She recently 
organized the book Space and Subjectivity 
in Contemporary Brazilian Cinema (Palgrave 
Macmillan, 2017).

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

MARIANA CUNHA
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Patricia Fróes estudou na PUC-Rio, na Central 
Saint Martins de Londres e na Universidade 
de Paris. Foi curadora do Festival de Curtas 
do Rio de Janeiro e é produtora executiva 
de documentários como O Gato de Havana 
(exibido nos festivais de Havana, Miami, 
Guadalajara e Rio, entre outros). Para TV, 
escreveu, dirigiu e/ou produziu séries 
como Peça Piloto (GNT/Globosat) e Musica.
doc (VH1).

Patricia Fróes studied at Puc-Rio, London's 
Central Saint Martins and at the Université de 
Paris. She was curator for Festival de Curtas do 
Rio de Janeiro and is an executive producer of 
documentaries such as The Cat from Havana 
(screened at the Havana, Miami, Guadalajara 
and Rio international festivals, among others). 
For TV, she wrote, directed and produced the 
series Peça piloto (GNT/Globosat) and Musica.
doc (Vh1).

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

PATRICIA FRÓES
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Paulo Roberto é artista-visual e realizador 
audiovisual. Parceiro da produtora paraibana 
Extrato de Cinema, realiza trabalhos de 
consultoria em roteiros para cinema e 
telefilme, curadoria e júri de festivais. Tem de 
sua autoria os curtas-metragens documentais 
La Traz da Serra, Contracorrente, Olhar 
particular, MALHA e a ficção Stanley. Está em 
processo de desenvolvimento do roteiro do 
longa-metragem Facção.

Paulo Roberto is a visual artist and audiovisual 
director, a partner on Extrato de Cinema, a 
producing company from Paraíba. He works 
as a consultant in screenplays for films 
and telefilms, as curator and has been a 
part of juries on film festivals. Has directed 
documentary shorts such as La Traz da Serra, 
Contracorrente, Olhar particular, MALHA, as 
well as the fiction film Stanley. He is in the 
developing stage of the script for the feature 
film Facção.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

PAULO ROBERTO
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Samuel Lobo é fazedor de filmes, cineclubista 
e realizador dos curtas Noite escura de São 
Nunca (melhor curta pelo júri da crítica na 
Mostra de Tiradentes 2015) e O olho do cão 
(2017.)

Samuel Lobo is movie maker, film club 
organizer and director of the shorts Noite 
escura de São Nunca (Best Short by a jury of 
critics at Mostra de Tiradentes 2015) and The 
Eye of the Dog (2017).

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

SAMUEL LOBO
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Talita Arruda atua desde 2009 nas áreas 
de curadoria, distribuição, programação e 
exibição de filmes nacionais. Atualmente 
coordena o projeto de distribuição Sessão 
Vitrine Petrobras, dentro da Vitrine Filmes.

Talita Arruda works since 2009 as a curator, 
distributor, programmer and broadcaster of 
Brazilian films. She currently coordinates the 
distribution project Sessão Vitrine Petrobras, 
for Vitrine Filmes.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

TALITA ARRUDA
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Yasmin Thayná é cineasta e diretora formada 
pela Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu. 
Dirigiu Kbela, o filme, exibido em diversos 
festivais, entre eles Festival de Roterdã 
(sessão Black Rebels) e no FESPACO, em 
Burkina Faso. Dirigiu ainda Batalhas e a série 
Afrotranscendence. É fundadora da Afroflix, 
plataforma de distribuição de conteúdos 
audiovisuais produzidos por profissionais 
negros e pesquisadora de audiovisual no 
Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio  
de Janeiro.

Yasmin Thayná is a filmmaker and director 
graduated from Escola Livre de Cinema de 
Nova Iguaçu. She directed Kbela, which was 
shown in several festivals, such as Rotterdam 
(Black Rebels sidebar) and FESPACO, in 
Burkina Faso. She also directed Batalhas and 
the series Afrotranscendence. She founded 
Afroflix, a distribution platform for audiovisual 
content produced by black professionals; and 
is a researcher in audiovisual at the Instituto de 
Tecnologia e Sociedade of Rio de Janeiro.

BIOGRAFIA  /  BIOGRAPHY

YASMIN THAYNÁ
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66Kinos
Ano passado eu morri
Answer Print
António um dois três
Arábia
Archichroma (new 
Romanticism to somber 
times)
Ausência de memória
Ava Yvy Vera – A terra 
do povo do raio
Baronesa
The Beast
Boa noite, Charles
Broken Tongue
Café com canela
Cais do corpo
Chico
El ruido de las estrellas 
me aturde
Era uma vez Brasília
Escolas em luta
Eu sou o rio
Faz que vai
Festejo muito pessoal
Funk Staden
O golpe em 50 cortes ou 
a corte em 50 golpes
Histórias que nosso 
cinema (não) contava
The Illinois Parables
Inocentes
J’ai oublié!
Jacarepaguá
Landscape
Latifúndio
Lígia
Mamata
Mehr Licht!
A moça do calendário

Música para quando as 
luzes se apagam
Não há foz não há 
nascente
O olho do cão
Operações de garantia 
da lei e da ordem
Paris est une fête – Un 
film en 18 vagues 
A passagem do cometa
Pazucus - A ilha do 
desarrego
O peixe
Poesia na guerra
Pude ver un Puma
Que je tombe tout les 
temps?
Real Conquista
Resiliência
Rio de Janeiro
Second Sighted
Sleep has her house
Superquadra-Sací
Tan atentos
Teta lírica
Travessia
Vai e vem
Vando vulgo Vedita
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Adirley Queirós
Affonso Uchôa
Andréia Pires
Anne
Ary Rosa
Bárbara Wagner
Benjamin Burca
Carlos Adriano
Cristiano Lenhardt
Deborah Stratman
Dias & Riedweg
Douglas Soares
Dulcídio Gomes
Edina Ximenez
Eduardo Consonni
Eduardo Williams
Érica Sarmet
Fabiana Assis
Fernanda Pessoa
Fernando Salinas
Gabraz
Genito Gomes
Glenda Nicácio
Gurcius Gewdner
Helena Ignez
Irmãos Carvalho
Ismael Caneppele
Jhonatan Gomes
Jhonn Nara Gomes
João Dumans
Joilson Brites
Jonathas de Andrade
Julia Murat
Juliana Antunes
Juliana Rojas
Leonardo Mouramateus
Louise Botkay
Lucas Campolina
Luiz Roque
Luiz Rosemberg Filho

Marcellvs L.
Marcus Curvelo
Maria Ganem
Mariana Kaufman
Marie Canrangi
Michael Wahrmann
Monica Savirón
Nuno Ramos
Pedro França 
Philipp Hartmann
Rita Piffer
Rodrigo de Oliveira
Rodrigo T. Marques
Safira Moreira
Samantha Nell
Samuel Lobo
Sarah Brites
Scott Barley
Sylvain George
Tiago Tambelli
Valentina Homem
Valmir Gonçalves 
Cabreira
Virginia de Medeiros
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ALESSANDRA CASTAÑEDA
coordenação executiva  
/ executive coordinator

DANIEL QUEIROZ 
coordenação de programação  
/ programmer coordinator 

PATRICIA FRÓES
coordenação de comunicação  
/ comunication coordinator

ANELE RODRIGUES
produção e tráfego de cópias  
/ producer and print traffic

BERNARDO OLIVEIRA, CAMILA VIEIRA, ELA 
BITTENCOURT, FÁBIO ANDRADE, FÁBIO 
SAVINO, FERNANDA TADDEI, GEO ABREU, 
JANAÍNA OLIVEIRA, JORDANA OLIVEIRA, 
KAREN BLACK, LORRAN DIAS, LUANA CABRAL, 
MARCELO MIRANDA, MARIANA CUNHA, 
PATRICIA FRÓES, PATRICIA MOURÃO, PAULO 
ROBERTO, SAMUEL LOBO, TALITA ARRUDA  
E YASMIN THAYNÁ
seleção inicial de filmes, diálogos curatoriais 
/ films selection, curatorial dialogues

VICTOR GUIMARÃES
curadoria mostra anacronias  
/ curator anachronisms

PATRICIA MOURÃO
curadoria mostra não acredito em nenhum Deus 
que não saiba dançar 
/ curator I would believe only in a God that knows 
how to Dance

LIS KOGAN
colaboração e diálogos curatoriais  
/ collaboration and curatorial dialogues
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dirigido por JULIANA ANTUNES

ANDREIA PEREIRA DE SOUSA LEID FERREIRA

com ANDREIA PEREIRA DE SOUSA, LEID FERREIRA, FELIPE RANGEL SOARES roteiro e direção JULIANA ANTUNES assistente de direção GISELLE FERREIRA direção de fotografia FERNANDA DE SENA som direto MARCELA SANTOS 
montagem AFFONSO UCHÔA, RITA M. PESTANA desenho de som e mixagem PEDRO DURÃES direção de produção JULIANA ANTUNES, FERNANDA BRESCIA produção executiva JULIANA ANTUNES, FERNANDA BRESCIA, CAMILA BAHIA BRAGA 
produção associada GISELLE FERREIRA, MARCELA SANTOS coprodução ANDRÉ NOVAIS OLIVEIRA, GABRIEL MARTINS, MAURILIO MARTINS, THIAGO MACÊDO CORREIA produção JULIANA ANTUNES, MARCELLA JACQUES, LAURA GODOY

PatrocínioProdução Coprodução Produção Associada Realização
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COMPLÔ,
LENTE VIVA FILMES E
ENCOURAÇADO FILMES

ALÍCIA ESTEVES, CLARA ESTEVES, ELENA PAROLINI, HEUDES CÁSSIO DE OLIVEIRA, INGRID FERNANDES, LILITH CRISTINA, 
LUCAS PENTEADO, MARCELA JESUS, MARCELA REIS, NANI NUNES, PAULA NUNES, SOPHIA TAGLIAFERRI, VITÓRIA CAROLINE

com

roteiro

operador de steadycam

EDUARDO CONSONNI, RODRIGO T. MARQUES e TIAGO TAMBELLIdireção ADRIANA GUERRA, BEATRIZ VENÂNCIO, CARLOS MAGA, CAROL MISORELLI, EDUARDO CONSONNI, EDGAR BUENO, FERNANDA LOMBA, GUILHERME VALIENGO, produção 

montagem e edição de som 

HUGO HADDAD, INÊS FIGUEIRÓ, KAREN ALMEIDA, LETÍCIA FERNANDES, LIVIA ALMENDARY, LUIS TOTEM, MACCA RAMOS, MARCELO KROWCZUK, MAURÍCIO MONTEIRO FILHO, ROBERTO ROCHA, RODRIGO T. MARQUES, THAÍS TAVERNA e TIAGO TAMBELLI

CARLOS MAGA, EDUARDO CONSONNI, INÊS FIGUEIRÓ, RODRIGO T. MARQUES e TIAGO TAMBELLI produção executiva FERNANDA LOMBA, GUILHERME VALIENGO e MAURÍCIO MONTEIRO FILHO EDUARDO CONSONNI e RODRIGO T. MARQUES 
direção de fotografia trilha original e mixagem câmeras imagens adicionais

som direto pesquisa de materiais de arquivo correção de cor

tradução 1ºassistente de câmera motorista

TIAGO TAMBELLI GUSTAVO MONTEIRO ANTONIO BRASILIANO, BEATRIZ VENÂNCIO, CARLOS MAGA e TIAGO TAMBELLI CAIO CASTOR, KÁTIA PASSOS e SÉRGIO SILVA

EDUARDO CONSONNI e UBIRATAN GUIDIO EDUARDO CONSONNI, LETÍCIA FERNANDES, TIAGO TAMBELLI e RODRIGO T. MARQUES LUIS TOTEM

LIVIA ALMENDARY e MAURÍCIO MONTEIRO FILHO RUBENS ARANTES FERNANDO AUGUSTO FERNANDO SIMÕES

apresentam

arte poster FLAVIO CAPI
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