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O Curta Cinema se iniciou há quase 30
anos com o objetivo de levar ao público
uma produção brasileira que alcançava
reconhecimento nacional e internacional,
mas que não dispunha mais do espaço
das salas de cinema para sua exibição.
Naquela época todo setor cultural e
audiovisual havia sido desmontado pelo
governo do país.
Hoje nos encontramos em um estado
de coisas ainda pior, com toda a classe
dos trabalhadores de cultura sofrendo
perseguição política, criminalização e
violência sistemática.
Juntamente com uma crise sanitária e
seus efeitos devastadores em todo mundo,
é preciso muita resiliência para viver
um período similar os piores pesadelos
distópicos que o cinema já representou.
Esperamos que este momento brutal seja
apenas um rito de passagem para um
novo tempo.
Pela primeira vez o festival será totalmente
online, com acesso gratuito em todo
território brasileiro.

Em tempo de pandemia, no qual todos
devemos cuidar uns dos outros seguindo
protocolos e normas de proteção,
resolvemos apresentar uma programação
enxuta, preservando o essencial do
Festival Curta Cinema que são suas duas
mostras competitivas e os debates com os
realizadores.
A realização desta edição foi possível
porque temos admiradores e parceiros
conquistados ao longo de nossa trajetória,
reafirmados agora com o resultado da
campanha de financiamento coletivo
“Amigos do Curta Cinema”.
Este pequeno texto introdutório é um
agradecimento a todos que nos apoiaram
em nossa resistência, não apenas
com doações financeiras, mas com
engajamento, compartilhamento e força
de trabalho.
Por fim agradecemos também o apoio
de consulados e instituições estrangeiras
que acreditaram em nosso trabalho e
valorizam a Cultura como um instrumento
de identificação e transformação da
sociedade.

Ailton Franco Jr.
Diretor do Festival
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Curta Cinema has started almost
thirty years ago aiming to bring to the
audience a Brazilian production that
was reaching national and international
acknowledgement but had no more
screen space for its exhibition.
At that time, all cultural and audiovisual
sector had been dismantled by the
country’s government.

For the first time the festival will be totally
online, with free access in all Brazilian
territory.

Today we find ourselves in a even worse
scenario, with all culture working class
being suffering political persecution,
criminalization and systemic violence.

In times of pandemics, which we all must
take care of each other following protocols
and protection rules, we decided to
present a lean program, preserving
Curta Cinema’s essentials, which are two
competitive sessions and debates with
the directors.

Together with a health crisis and its
devastating effects all over the world,
much resilience is needed to live in such
a period, similar to the worst dystopian
nightmares Cinema has ever represented.

This edition is only possible because we
have admirers and partners conquered
throughout our journey, reaffirmed now
by the results of our crowdfunding
“Friends of Curta Cinema”.

We hope this brutal moment to be just a
rite of passage to a new age.

This little introductory text is an
appreciation for everyone who supported
us in our resistance, not only with financial
donations but with engagement, sharing
and work force.
At last, we thank the support of consulates
and foreign institutions which believed
in our work and value culture as an
instrument for society’s identification and
transformation.

Ailton Franco Jr.
Festival Director
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JÚRI
COMPETIÇÃO
NACIONAL
JURY
NATIONAL
COMPETITION

MARINA
PESSANHA

Marina Pessanha é formada em Jornalismo pela PUC Rio e fez Mestrado em
Documentário pela UAB Barcelona. Marina é roteirista e diretora de documentários
e realizou filmes como “Gladys”, “El Marco”, “Irmãos Grael “ e “Tokio Mao - O Último
Kamikaze” , além de ter dirigido alguns programas de tv, como “Tira Onda” e
“Esquinas”. Marina também é curadora e produtora de mostras de cinema e realizou
retrospectivas como “Scorsese”, “ Fellini, Il Maestro”, “Barbara Hammer - Um Cinema
Experimental Lésbico” e “Abel Ferrara”.

Marina Pessanha graduated in journalism from PUC-Rio and has a master’s degree
in Documentary from UAB Barcelona. Marina is a screenwriter and director of
documentaries and has made films such as “Gladys”, “El Marco”, “Irmãos Grael “ and
“Tokio Mao - O Último Kamikaze”, besides directing TV shows, such as “Tira Onda” and
“Esquinas”. Marina is also a curator and producer of film showcases and has organized
retrospectives such as “Scorsese”, “ Fellini, Il Maestro”, “Barbara Hammer - Um Cinema
Experimental Lésbico” e “Abel Ferrara”.
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NINA
RODRIGUEZ

Nina Rodríguez nasceu em Colônia, na Alemanha, onde começou sua carreira na
música. É mestre em Apresentação e Preservação de Imagens em Movimento pela
Universidade de Amsterdam e Coordenadora de Programação do Guanajuato
International Film Festival no México desde 2006. Colaborou com o Abu Dhabi Film
Festival e atualmente integra a equipe da iniciativa Qumra, do Doha Film Institute, que
oferece mentoria para projetos internacionais de filmes do desenvolvimento à pósprodução.Atua como Coordenadora Acadêmica da residência Pueblo Mágico Mexican
Film Residency em Tepoztlán e foi curadora e participou de painéis e júris de vários
outros eventos no México e no mundo, como FICG, Tous Ecrans, Berlinale Talents, Tokyo
IFF e Sarajevo Film Festival.
Nina Rodríguez grew up in Cologne, Germany, where she started working in the music
industry. Holding a Bachelor in Film Theory, she continued her cinema studies to focus
on curating and obtained a Master of Arts Degree in The Presentation and Preservation
of the Moving Image at the University of Amsterdam in close collaboration with EYE
Film Archive. She has programmed for Short Cuts Cologne and worked at the Film
Archive of the German Film Museum in Frankfurt am Main. Since 2006, Nina has been
Head of Programming for the Guanajuato International Film Festival (GIFF) in Mexico
where she was involved in the development of new initiatives such as the Collegiate
Production Rally, MexiCannes and most recently the GIFF residency. She has curated
showcases, participated in panels and served on the juries at many other Mexican
and international events including FICG, Tous Ecrans, Berlinale Talents, Tokyo IFF and
Sarajevo Film Festival. Since 2009, Nina spent parts of the year in the Middle East
collaborating with the Abu Dhabi Film Festival and more recently organizing Qumra,
an initative of the Doha Film Institute providing mentorship for international projects in
development and post production stages. She also served as Academic Coordinator
for the Pueblo Mágico Mexican Film Residency in Tepoztlán.
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ALEJO
FRAZETTI

Alejo Franzetti nasceu em 1985 em Buenos Aires mora em Berlim desde 2012. É membro
do comitê de seleção dos festivais Berlinale Shorts e Kurzfilmfestival Hamburg. Estudou
direção de filmes na Universidad del cine (Buenos Aires) e é mestre pela UdK (University
of the Arts, Berlin), com orientação de Thomas Arslan. Seus filmes foram exibidos
nos festivais Mar del Plata Film Festival, Torino Film Festival, Viennale, Anthology Film
Archives, Festival Márgenes, entre outros.
Alejo Franzetti was born in 1985 in Buenos Aires and lives in Berlin since 2012. He is a
member of the selection committees of Berlinale Shorts and Kurzfilmfestival Hamburg.
He studied Film-Directing at the Universidad del cine (Buenos Aires) and graduated as
Master-Student of Thomas Arslan at the UdK (University of the Arts, Berlin). His films
were shown in Mar del Plata Film Festival, Torino Film Festival, Viennale, Anthology Film
Archives, Festival Márgenes, among others.

JÚRI
COMPETIÇÃO
INTERNACIONAL
JURY
INTERNATIONAL
COMPETITION
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LORENNA
MONTENEGRO

Crítica de cinema, roteirista, jornalista cultural e produtora de conteúdo, com mais de
18 anos de atuação na área. É uma Elvira, o Coletivo de Mulheres Críticas de Cinema
que possui integrantes de todos os cantos do país. Cursou Produção Audiovisual na
PUCRS e ministra oficinas e cursos sobre crítica, história e estética do cinema/vídeo,
além de participar como júri e palestrante na Mostra Nacional Sesc de cinema, Festival
Varilux de Cinema Francês, Mostra de Cinema e Direitos Humanos, Festival de Brasília
do Cinema Brasileiro, Festival de Cinema de Gramado e Festival Pan-Amazônico
Amazônia Doc. Coordena o Festival As Amazonas do Cinema, que teve sua primeira
edição realizada em setembro de 2020 promovendo mostras competitivas e encontros
entre realizadorxs cis e trans da amazônia e do mundo.
Film critic, screenwriter, cultural journalist and content producer with over 18 years of
experience in the area. She is part of Elvira, the Collective of Female Film Critics with
members all over the country. With a degree in Audiovisual Production from PUCRS,
she teaches workshops and courses on cinema/video criticism, history and aesthetics,
besides participating in the jury and as a speaker in several Brazilian festivals. She
coordinates the Festival As Amazonas do Cinema, whose first edition was held in
September 2020 with competitive showcases and meetings between cis and trans
filmmakers from the Amazon and the world.
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SINAI
SGANZERLA

Sinai Sganzerla trabalha com produção de filmes há mais de 15 anos e é responsável
pela produção e preservação de mais de 30 filmes que pertencem a sua produtora,
Mercúrio Produções. Seu primeiro filme como roteirista e diretora O Desmonte do
Monte (2018) teve vasta procura nos cinemas do Rio de Janeiro. Em 2019 foi exibido no
31º Cinélatino, Rencontres de Toulouse, único documentário brasileiro em competição,
e ainda continua sendo exibido em festivais internacionais. A Mulher da Luz Própria
(2019), seu segundo documentário, foi exibido no 41° Festival Internacional del Nuevo
Cine Latinoamericano en La Habana em Cuba, SANFIC 16 Santiago International Film
Festival - sessão Directoras en Foco no Chile, 15° Festival Tucumán Cine Gerardo Vallejo
na Argentina, 18° International Filmmor Women’s Film Festival em Istanbul na Turquia,
selecionado no FICVIÑA 2020 - Festival Internacional de Cine de Viña del Mar e no 38°
Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay e outros importantes festivais. Seu
primeiro curta-metragem, Extratos foi premiado no 29º Festival Curta Cinema, 8º Curta
Brasília, 1° Focus Doc Indie Film Festival (Califórnia, EUA), foi exibido em muitos festivais
nacionais e internacionais e segue sendo selecionado em outros importantes festivais.
Sinai Sganzerla has worked with film production for over 15 years and is responsible
for the production and preservation of more than 30 films belonging to her production
company, Mercúrio Produções. The first film she wrote and directed was O Desmonte
do Monte (2018), which was widely sought-after in the cinemas of Rio de Janeiro.
Her first short film, Extratos was awarded at the 29th Festival Curta Cinema, 8th Curta
Brasília, 1st Focus Doc Indie Film Festival (California, USA), and has been screened in
many national and international festivals.
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LUCAS
MURARI

É pesquisador e professor de cinema. Doutor em Comunicação e Cultura pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, com período sanduíche na Universidade
Sorbonne Nouvelle – Paris 3. É membro fundador da plataforma RISCO Cinema e um
dos curadores do DOBRA – Festival Internacional de Cinema Experimental.
Film researcher and professor. Lucas has a PhD in Communication and Culture from
the Federal University of Rio de Janeiro, with a period at the Sorbonne Nouvelle – Paris
3. He is a member of the RISCO Cinema platform and one of the curators of DOBRA –
Festival Internacional de Cinema Experimental.
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MOSTRA
COMPETITIVA
NACIONAL
NATIONAL
COMPETITION

COMPETIÇÃO
NACIONAL 1

national
competition 1

Inabitável

de Enock Carvalho & Matheus Farias.
20min. Ficção. PE. 2020

Unliveable
by Enock Carvalho & Matheus
Farias. 20min. Fiction. PE. 2020

Pouco antes da pandemia, o mundo experimenta um fenômeno nunca antes visto. Marilene
procura por sua filha Roberta, uma mulher trans que está desaparecida. Enquanto corre
contra o tempo, ela descobre uma esperança para o futuro.
Just before the pandemic, the world experiences a phenomenon never seen before. Marilene
looks for her daughter Roberta, a trans woman who went missing. While running out of time,
she discovers a hope for the future.

Enock Carvalho & Matheus Farias
Enock Carvalho - Nascido em 1992, formado em jornalismo, natural de
Pernambuco. É diretor, roteirista e produtor. “Inabitável” é seu terceiro
curta metragem. Matheus Farias - Nascido em 1990, formado em Rádio,
TV e Internet, natural de Olinda, Pernambuco, Brasil. Dirigiu e editou
o curta-metragem “Quarto para Alugar” (2016) e também dirigiu o
documentário “Meu Corpo, Minhas Regras” (2013).
Enock Carvalho - Born in 1992 in Pernambuco, he graduated in Journalism.
He is a director, screenwriter and producer. “Inabitável” is his third short
film. Matheus Farias – Born in 1990 in Olinda, Pernambuco, he graduated
in Radio, TV and Internet. He directed and edited the short film “Quarto
para Alugar” (2016) and also directed the documentary “Meu Corpo,
Minhas Regras” (2013)
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COMPETIÇÃO
NACIONAL 1
national
competition 1

A Morte Branca do
Feiticeiro Negro
de Rodrigo Ribeiro. 10min. Documentário/
Experimental. SC. 2020

The White Death of
The Black Wizard
by Rodrigo Ribeiro. 10min.
Documentary/Experimental.
SC. 2020

Memórias do passado escravista transbordam em paisagens etéreas e ruídos angustiantes.
O documentário “A Morte Branca do Feiticeiro Negro” apresenta uma inédita história dos
tempos brutais de escravidão no Brasil através de um ensaio visual, trazendo uma reflexão
sobre silenciamento e invisibilização do povo preto em diáspora, numa jornada íntima e
sensorial. Imagens da permanência, em um grito que atravessa séculos.
Memories of a slavery past overflow into ethereal landscapes and harrowing noises. The
short film “The White Death of the Black Wizard” presents an unprecedented history of the
brutal times of slavery in Brazil, through a visual essay that brings a reflection on the silencing
and invisibility of the black people in diaspora, in an intimate and sensory journey. Images of
permanence, in a scream that spans centuries.

Rodrigo Ribeiro
Rodrigo Ribeiro é um cineasta negro dedicado a temáticas sociais e
raciais. Diretor, roteirista e montador, acredita em uma arte liberta e na
formidável revolta dos marginalizados. Colaborador do Núcleo Criativo
da produtora Gata Maior Filmes, dirigiu o curta metragem “Quadro
Negro”, selecionado para mostra no 47º Festival de Cinema de Gramado.
Rodrigo Ribeiro is a black filmmaker dedicated to social and racial
issues. Director, screenwriter and editor, he believes in free art and in
the formidable rebellion of the marginalized. Collaborating with the
Creative Hub of the Gata Maior Filmes production company, he directed
the short film “Quadro Negro”, selected for the 47th Festival de Cinema
de Gramado.
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COMPETIÇÃO
NACIONAL 1
national
competition 1

A Barca

de Nilton Resende. 19min.
Ficção. AL. 2019

The Ferry
by Nilton Resende. 19min.
Fiction. AL. 2019

Na noite de Natal, duas mulheres travam um diálogo dentro de uma barca, enquanto ela
desliza por sobre as águas de uma lagoa escura e gelada. Um acontecimento inesperado
deixará sua marca no término dessa travessia.
On Christmas Eve, two women engage in a dialogue in a barge as it glides over the waters of
a dark, icy pond. An unexpected event will leave its mark at the end of this crossing.

Nilton Resende
É alagoano de Maceió. Trabalhou como ator, roteirista, preparador e
diretor de elenco e é professor adjunto de Literatura da Universidade
Estadual de Alagoas/Campus Zumbi dos Palmares. A Barca (2019), seu
primeiro filme como diretor, foi selecionado para a Mostra Competitiva
do Festival de Cinema de Tiradentes de 2020.
Is from Alagoas, Maceió. He has worked as an actor, screenwriter,
preparer and casting director. He is Associate Professor of Literature at
the State University of Alagoas / Campus Zumbi dos Palmares. The Ferry
(A Barca, 2019), his first film as a director, was selected for the Tiradentes
Film Festival Competitive Exhibition of 2020.
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COMPETIÇÃO
NACIONAL 1
national
competition 1

Tempos de Caça
de Diego Amorim. 18min.
Ficção. RJ. 2020

Hunting Times
by Diego Amorim. 18min.
Fiction. RJ. 2020

Uma pesquisadora convida um guia local para acompanhá-la até as ruínas do antigo clube
Don Felipe, no Parque Municipal de Nova Iguaçu. Na trilha, sua investigação é ameaçada
por eventos inesperados.
A researcher invites a local guide to accompany her to the ruins of the old Don Felipe Club, in
the Municipal Park of Nova Iguaçu. At the trail, her investigation is threatened by unexpected
events.

Diego Amorim
Nascido em 1988, no Rio de Janeiro, formado em Comunicação Social
pela UFRJ, é diretor, roteirista e editor, com 10 anos de experiência no
mercado audiovisual brasileiro. Em associação com a Cinemateca
Francesa, é professor em oficinas de cinema em colégios públicos pelo
projeto Imagens em Movimento desde 2014. Atua como instrutor de
cursos de cinema no sistema SESC-R.J.
Born in 1988, in Rio de Janeiro, Diego Amorim is a director, screenwriter,
cinematographer and editor, with ten years of experience in the Brazilian
audiovisual market. In association with the French Cinematheque, he
is a professor in workshops of cinema in public schools for the project
¨Imagens em Movimento¨ since 2014.
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COMPETIÇÃO
NACIONAL 2
national
competition 2

Menarca
de Lillah Halla. 22min.
Ficção. SP. 2020

Menarca
by Lillah Halla. 22 min.
Fiction.. SP: 2020

Num vilarejo de águas contaminadas, duas crianças fantasiam com a primeira menstruação,
enquanto engendram maneiras de se proteger da quase inevitável violência que as espera.
In a Brazilian village infested with piranhas, Nanã and Mel are fast growing into adolescence
as they dream of ways of protecting themselves against a seemingly inescapable violence.
When a mysterious body appears tangled in a fisherman’s net, the two girls begin to learn
what might be their ultimate protection.

Lillah Halla
É diretora e roteirista brasileira. Seu curta mais recente, Menarca, é um
dos 10 curtas selecionados para a Semaine de La Critique Cannes 2020.
Lilah também é co-fundadora do filme coletivo Vermelha, baseado em
São Paulo, um projeto político para cineastas mulheres/queers no Brasil.
Is a Brazilian director and screenwriter. Her most recent short film
Menarca is one of the 10 selected shorts at Semaine de La Critique
Cannes 2020. Lillah is also the co-founder of the São Paulo-based film
collective Vermelha, a political project for women / queer filmmakers in
Brazil.
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COMPETIÇÃO
NACIONAL 2
national
competition 2

O Jardim Fantástico
de Fabio Baldo & Tico Dias. 21min.
Ficção. SP. 2020

The Fantastic Garden
by Fabio Baldo & Tico Dias.
21 min. Fiction.
SP. 2020

Uma professora usa Ayahuasca durante as aulas com o intuito de conectar seus alunos a
uma outra realidade. Durante um dos rituais, uma das crianças encontra uma estranha
engrenagem na floresta.
An indigenous teacher implements the use of Ayahuasca in her classes in order to connect
her students to another reality. During a ritual, one of the children comes upon a weird gear
in the forest.

Fabio Baldo & Tico Dias
Fabio Baldo é diretor e escritor brasileiro. Seu primeiro longa metragem
Antes o Tempo Não Acabava (2016) foi lançado no Panorama do 66º
Festival Internacional de Cinema de Berlim. Dirigiu o premiado curta Caos
(2010). Tico Dias é diretor e ator, conhecido por É tudo Lágrima (2013),
Geru (2014) e O Jardim Fantástico(2020) He studies at Drama Art School
(EAD/ECA/USP) and takes part in Cia Bruta de Arte.
Fábio Baldo is a Brazilian director and writer. His first feature film Time
Was Endless (2016) had its premiere at the 66th Berlin International Film
Festival (Panorama). He has directed the award-winner short films Caos
(2010). Tico Dias is a director and actor, known for É Tudo Lágrima (2013),
Geru (2014) and O Jardim Fantástico (2020). Cursa a Escola de Arte
Dramática (EAD/ECA/USP) e integra a Cia Bruta de Arte.
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COMPETIÇÃO
NACIONAL 2
national
competition 2

Deserto
Estrangeiro
de Davi Pretto. 20min.
Ficção. RS. 2020

Foreign Desert
by Davi Pretto. 20min.
Fiction. RS. 2020

Um jovem brasileiro, que recém começou a trabalhar em uma imensa floresta em Berlim, é
arrastado para um pesadelo envolvendo o passado colonial alemão quando tenta encontrar
uma garota perdida na mata.
A young Brazilian man who just started to work in a huge forest in Berlin is dragged into a
nightmare involving the colonial past of Germany when he tries to find a girl lost in the woods.

Davi Pretto
Davi Pretto (Porto Alegre, 1988) dirigiu dois longas, ambos lançados no
Berlinale Forum. Seu filme de estreia, CASTANHA (2014), competiu em
festivais como Rio de Janeiro (Melhor Filme Novas Tendências), Bafici
(Menção Honrosa Especial Feisal), Edimburgo, Hong Kong e Havana. Em
2018 foi convidado para a residência DAAD Berlin Artists-in-Residence.
Davi Pretto (Porto Alegre, 1988) directed two feature films, both of which
premiered at Berlinale Forum. His debut CASTANHA (2014) competed
in festivals such as Rio de Janeiro (Best Film New Trends), Bafici (Feisal
Award Special Mention), Edinburgh, Hong Kong and Havana. In 2018, he
was invited to DAAD Berlin Artists-in-Residence.
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O Barco e o Rio
de Bernardo Ale Abinader. 17min.
Ficção. AM. 2020

The Boat and The River
by Bernardo Ale Abinader. 17min.
Fiction. AM. 2020

Vera é uma mulher religiosa que cuida de um barco no porto de Manaus. Ela precisa lidar
com a irmã Josi, de quem discorda sobre como manejar o barco e como viver a vida
Vera is a religious woman who takes care of a boat in the port of Manaus. She needs to deal
with her sister Josi, with whom she disagrees about how to handle the boat and how to live life.

O Barco e o Rio

Bernardo é diretor e roteirista da Fita Crepe Filmes e Artes Cênicas Ltda
Ele é formado em Tecnologia na Produção Audiovisual pela Universidade
do Estado do Amazonas (UEA)
Bernardo is director and screenwriter for Fita Crepe Filmes e Artes
Cênicas Ltda. He holds a degree in Technology in Audiovisual Production
from the State University of Amazonas (UEA).
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Cidade
Sem Mar
de Felipe Nepomuceno. 5min.
Ficção/Experimental RJ. 2020

City Without Sea
by Felipe Nepomuceno. 5min.
Fiction/Experimental RJ. 2020

Era um garoto esquecido no quintal da própria infância.
He was a boy forgotten in the backyard from his own childhood.

Felipe Nepomuceno
Felipe Nepomuceno nasceu em São Paulo em 1975. Estudou na Escola
de Artes Visuais de Nova York. Escreveu vários livros de poesia. Criou
séries de TV (“Sangue Latino”, “Janelas Abertas”, “A Arte do Encontro”) e
a websérie “Leituras na Quarentena”. Dirigiu os documentários: “Eduardo
Galeano Vagamundo” (2018), “Lugar de Fala” (2019), “Ney à flor da pele”
(2020) e mais de 50 curtas.
Felipe Nepomuceno was born in São Paulo, 1975. He studied at the New
York School of Visual Arts. He wrote several books of poetry. He created
TV series (“Sangue Latino”, “Janelas Abertas”, “A Arte do Encontro”) and
the web series “Leituras na Quarentena”. He directed the documentaries:
“Eduardo Galeano Vagamundo” (2018), “Lugar de Fala” (2019), “Ney à
flor da pele” (2020) and more than 50 short films.

28

COMPETIÇÃO
NACIONAL 3
national
competition 3

Eu Também Não
Te Vejo Daqui
de Ariela Calanca. 13min.
Documentário. SP: 2020

I Can’t See You
Form Here Either
by Ariela Calanca. 13min.
Documentary. SP: 2020

Fragmentos de conversas do dia a dia, retiradas de aplicativos de celular, em que amigos
e familiares abordam a chegada e o crescimento da pandemia do coronavírus no Brasil, no
começo de março de 2020. Assim, narram rotineiramente inseguranças, medos e notícias
e compartilham o reflexo do isolamento e da pandemia em suas vidas. Angústia, solidão,
desemprego, a saudade e a incerteza de um presente e um futuro. Enquanto isso, a câmera
vai mostrando a busca por refúgio exterior pelo limite de uma janela, encontrando seus iguais
e confrontando ainda mais a solidão.
Fragments of daily conversations taken from instant messaging apps, in which friends and
family members discuss the arrival and growth of the pandemic in Brazil, beginning in March
2020. They routinely narrate insecurities, fears and news and share their reflections about
isolation and how the pandemic has affected their lives. Anguish, loneliness, unemployment,
longing and the uncertainty of the present and future. Meanwhile the camera seeks refuge
through the window hole and finds its equals, which takes the confrontation with its own
loneliness even further.

Ariela Calanca
Nascida no interior de São Paulo e sempre apaixonada pelo cinema,
encontrou no mercado audiovisual um caminho de emancipação
financeira e aprendizado, para enfim, poder vislumbrar suas próprias
criações. Esse é seu primeiro trabalho autoral.
Born in the countryside of the state of São Paulo and always passionate
about cinema, she found in the audiovisual industry a path to financial
emancipation and learning, and was finally able to glimpse of her own
creation. This is her first work as an author.
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Voyage
Voyage
de Sabrina Fidalgo. 4min.
Experimental. RJ. 2020

Voyage Voyage
by Sabrina Fidalgo. 4min.
Experimental. RJ. 2020

Banzo de mundo durante a pandemia do Covid-19.
Longing for the world during the Covid-19 pandemic.

Sabrina Fidalgo
Sabrina Fidalgo (Rio de Janeiro) é uma cineasta, roteirista, atriz e
produtora brasileira. Estreou no cinema escrevendo, dirigindo, atuando
e co-produzindo o curta-metragem Sonar 2006 - Special Report (2006).
Em seguida, igualmente escreveu, dirigiu, atuou e produziu os curtametragens Das Gesetz des Staerkeren (2007), Black Berlim (2009),
Cinema Mudo (2012) e Personal Vivator (2014).
Sabrina Fidalgo (Rio de Janeiro) is a Brazilianfilmmaker , screenwriter
actressand producer. Her debut in film was as writer, director and actress
of short film Sonar 2006 - Special Report (2006). Afterwards, she wrote,
directed and produced theshort films Das Gesetz des Staerkeren (2007),
Black Berlim (2009), Cinema Mudo (2012) and Personal Vivator (2014).

COMPETIÇÃO
NACIONAL 3

Saudade

national
competition 3

de Denize Galiao. 30min.
Documentário. SP/Alemanha. 2019

Saudade

by Denize Galiao. 30min.
Documentary. SP/Germany.
2019

Uma velha lenda brasileira diz que a “Saudade” foi criada pelos deuses africanos para que
os escravizados não se esquecessem de seus entes queridos, nem de onde vieram.
Instigada pela doença do pai, a diretora brasileira negra Denize Galiao explora seus
sentimentos mais profundos sobre seu lar e suas raízes, as quais não quer perder, após 20
anos vivendo na Alemanha. A palavra Saudade, que não pode ser traduzida em outra
língua, é uma linha vermelha através da história de uma família que vive entre duas culturas
diferentes.
An old brazilian legend says that “Saudade” was created by the African gods that the enslaved
people don’t forget their beloved ones and where they come from. Triggered by the disease
of her father the afro Brazilian directress Denize Galiao explores her deepest feelings for her
home and her roots which she does not want to lose after 20 years of living in Germany. The
word Saudade which cannot be translated into any other language is the red line through the
story of a family that lives between two different cultures.

Denize Galiao
Denise Galiao é documentarista e editora brasileira baseada no Brasil
e na Alemanha. Seu trabalho mais recente, o filme de conclusão de
curso “Saudade”, ganhou em 2019 o prêmio de melhor documentário
de estudante no Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) e o
prêmio de melhor fotógrafo estudante para Dino Osmanovic no bosnian
cinematografie award.
Denize Galiao is a brazilian documentary filmmaker and editor based
in Brazil and Germany. Her most recent work, her graduation film
“Saudade” won in 2019 the award for the best student documentary at
the International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) and for
the best student cinematographer for Dino Osmanovic at the bosnian
cinematografie award.
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Minha História
é Outra
de Mariana Campos. 22min.
Documentário. RJ. 2019

Minha História é Outra
by Mariana Campos. 22 min.
Documentary. RJ. 2019

O amor entre mulheres negras é mais que uma história de amor? Niázia, moradora do Morro
da Otto, abre a sua casa para compartilhar as camadas mais importantes na busca por essa
resposta. Já a estudante de direito Leilane nos apresenta os desafios e possibilidades de
construir uma jornada de afeto com Camila.
Is love between black women more than a love story? Niázia opens her home to share the
most important layers in the search for this answer. Law student Leilane presents us with the
challenges and possibilities of building a journey of affection with Camila.

Mariana Campos
Cineasta carioca, graduada em Produção Audiovisual pela UNESA e
formada em Direção Cinematográfica pela Escola de Cinema Darcy
Ribeiro. Em sua filmografia, destaque-se a direção do filme ‘’Tia Ciata’’,
premiado em diversos festivais nacionais e internacionais, como London
Feminist Film Festival e Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro.
A filmmaker from Rio, she graduated in Audiovisual Production from
UNESA and in Cinema Direction from Darcy Ribeiro Film School. In her
filmography, the Direction of the movie “Tia Ciata” stands out, as it was
awarded in several national and international festivals, such as the
London Feminist Film Festival and the Rio de Janeiro International Short
Film Festival.
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O Babado
da Toinha

national
competition 4

de Sergio Bloch. 13min.
Documentário. RJ. 2020

Saucy Toinha
by Sergio Bloch. 13min.
Documentary. RJ. 2020

Que Toinha não é apenas uma baiana qualquer fica evidente para quem a vê, pela primeira
vez, atrás do seu tabuleiro. O que muitos nem desconfiam é que ela mesma fabrica o dendê
que utiliza no preparo do seu quitute. Ela sobe no coqueiro, derruba o cacho, cozinha os
coquinhos, os macera no pilão, e quando tudo vira uma pasta, ela separa o líquido do
bagaço num longo processo manual. Daí ela volta a ferver o dendê e só então é que o óleo
surge, como uma lâmina, por cima da água. À noite ela irá servir o bolinho generosamente
recheado e embalado numa folha de bananeira, que Toinha mesma tira do pé, e prepara
no fogo. O negócio dá muito trabalho, mas quem se importa? – “Meu acarajé tem que ficar
perfeito. É pra isso que eu faço o babado do macho e da fêmea” – diz ela orgulhosa.
That Toinha is not just any Bahian is evident to those who see her, for the first time, behind
her board. What many do not even suspect is that she is the one who makes the palm oil that
she uses to prepare her delicacy. She climbs the coconut tree, drops the bunch, cooks the
coconuts, macerates them in the pestle, and when everything turns into a paste, she separates
the liquid from the bagasse in a long manual process. Then she boils the palm again and only
then does the oil appear, like a blade, over the water. At night she will serve the dumplings
generously stuffed and packed in a banana leaf, which Toinha herself takes off the tree, and
prepared over the fire. The business takes a lot of work, but who cares? – “My acarajé has to
be perfect. That’s why I do the male and female frills” – she says proudly.

Sérgio Bloch
Diretor de cinema e televisão com 20 anos de experiência, Sérgio Bloch
co-dirigiu o longa-metragem “Tainá, Uma Aventura na Amazônia” (1998),
além de diversos documentários autorais como Mini Cine Tupy (2002),
Olho da Rua (2001), Burro Sem Rabo (1997), bem como vários programas
de TV para canais como Futura (Amazonia, histórias da nossa História),
Discovery (Viver para Contar) e TV Globo (Como Será).
Film and TV director with 20 years of experience in the field, Sergio Bloch
co-directed the feature movie “Tainá, Uma Aventura na Amazônia”
(1998) and several authorial documentaries such as Mini Cine Tupy
(2002), Olho da Rua (2001), Burro Sem Rabo (1997), as well as many TV
shows for channels such as Futura (Amazonia, histórias da nossa História),
Discovery (Viver para Contar) e TV Globo (Como Será).
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Ser Feliz
No Vão
de Lucas Rossi. 12min.
Documentário. RJ. 2020

Ser Feliz No Vão
by Lucas Rossi. 12min.
Documentary. RJ. 2020

Um ensaio preto sobre trens, praias e ocupação de espaço.
A black rehearsal about trains, beaches and the occupation of space.

Lucas Rossi
O roteirista e diretor de curta metragem Lucas H. Rossi é jovem na cena
de audiovisual brasileiro. Com “O Vestido de Myrian”, exibido durante
o 28º Cine Ceará, levou pra casa o Troféu Samburá de Melhor CurtaMetragem.
Short film screenwriter and director Lucas H. Rossi is a newcomer in the
Brazilian audiovisual scene. With “O Vestido de Myrian”, screened in the
28th Cine Ceará, he took home the Samburá Award for Best Short Film.
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Sabrina

national
competition 4

de Jéssica Barreto. 19min.
Documentário. SP. 2019

Sabrina

by Jéssica Barreto. 19min.
Documentary. SP. 2019

Nordestina e travesti, Sabrina Fernandes saiu de sua pequena cidade no interior do país
para se aventurar na maior capital da América Latina. Durante longos anos como moradora
de rua, sofreu violência, abusos e preconceito. Ainda assim, uma oportunidade de emprego
pode dar o brilho à vida que ela sempre sonhou.
Transvestite and marginalized, Sabrina Fernandes left her small town in the countryside to
take a chance into the largest capital of Latin America, São Paulo. During long years as a
homeless person, she suffered violence, abuse and prejudice. Even so, a job opportunity can
brighten up her life as she has always dreamed of.

Jéssica Barreto
Formada em Direção Cinematográfica pela Academia Internacional
de Cinema, com pós-graduação em Gestão de Projetos e Eventos pela
Universidade de São Paulo. No cinema, participou de projetos de curtametragem nas áreas de assistência de direção e captação de som direto.
Graduated in Film Direction by the International Academy of Cinema.
Post-Graduate in Cultural Projects Management and Events at the
University of São Paulo. In the cinema she participated in short-film
projects working in the area of directing assistance and direct sound
capture.
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Pausa Para
o Café
de Tamiris Tertuliano. 7min.
Ficção. PR. 2020

Break
by Tamiris Tertuliano. 7min.
Fiction. PR. 2020

Duas mulheres, um problema e uma pausa para o café.
Two women, one problem and a coffee break.

Tamiris Tertuliano

Tamiris Tertuliano é natural de Curitiba e graduanda em Publicidade e
Propaganda. Nos últimos anos trabalhou como assistente de direção em
diversas produções. Este é seu primeiro trabalho como diretora.
Tamiris Tertuliano was born in Curitiba and graduated in Publicity and
Advertising. Over the last years, she has worked as assistant director in
several productions. This is her first work as a director.

36

COMPETIÇÃO
NACIONAL 5

Babelon

national
competition 5

de Leon Barbero. 13min.
Ficção. SP. 2020

Babelon

de Leon Barbero. 13min.
Fiction SP. 2020

Quando um homem comum percebe a falsidade no emaranhado de telas e transmissões,
uma misteriosa voz digital surge para expor quais segredos se escondem por detrás das
falsas verdades.
When an ordinary man realizes the falseness among the entanglement of broadcasts and
screens, a mysterious digital voice emerges to show him the secrets hidden behind the false
truths.

Leon Barbero
Leon Barbero é formado em Cinema pela FAAP-SP. Como roteirista, foi
semifinalista do FRAPA 2020 com o longa-metragem “Gênese”, finalista
do ROTA 2019 com “Rei Carmesim” e do Cabiria ROTA 2019 com “Deus
não dá Asas à Cobra”.
Leon Barbero graduated in Cinema at FAAP-SP. As a screenwriter, Leon
was a semifinalist at FRAPA 2020 with the feature film project “Genesis”,
finalist of ROTA 2019 with “Crimson King” and of Cabiria ROTA 2019 with
“God doesn’t give wings to snakes”.
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Magnética
de Marco Arruda. 16min. Ficção/
Animação/Experimental. RS. 2020

Magnética
by Marco Arruda. 16min. Fiction/
Animation/Experimental. RS. 2020

MAGNÉTICA, um curta-metragem de animação experimental, é uma alegoria psicoativa sobre
o deslumbramento. Dirigido por Marco Arruda, estrelando Rico Assoni, Marisa Rotenberg,
Gabriel Marinho, trilha de Fu_k The Zeitgeist, co-produção da Otto Desenhos Animados e
a ajuda de vários amigos. Em uma cidade de personagens desenhados, testemunhamos a
chegada de uma entidade de materialidade desconhecida. Com uma presença misteriosa
e suas alegorias exóticas, ela passa a encantar os moradores, despertando os seus sentidos
mais insanos.
MAGNÉTICA, an experimental animated short film, is a psychoactive allegory about the
dazzle! Directed by Marco Arruda, starring Ricardo Assoni, Marisa Rotenberg, Gabriel
Marinho, soundtrack by Fu_k The Zeitgeist and a production by Otto Desenhos Animados. In a
city of drawn characters, we witness the arrival of an entity composed of unknown materiality.
With a mysterious presence and its exotic allegories, it starts to enchant people, awakening
their most insane senses.

Marco Arruda
Formado em Artes Visuais pela UFRGS, Marco desenvolveu ao longo de
seus projetos acadêmicos desenhos, vídeos e animações. Seu projeto de
final de curso se transformou em seu primeiro curta-metragem chamado
“ANTITREILER” (2008), que ganhou dois prêmios no festival “Granimado”.
Atualmente, trabalha na OTTO desenhos animados.
Graduated in Visual Arts at UFRGS, Marco advanced his diverse set
of skills in drawing, video and animation through assorted academic
projects. His end of course project turned into his first short film called
“ANTITREILER” (2008), which won two awards in “Granimado” festival. He
currently works at Otto Desenhos Animados.
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De Um Lado
Do Atlântico
de Milena Manfredini. 7min.
Documentário/Experimental.
RJ. 2020

De Um Lado
Do Atlântico

by Milena Manfredini. 7min.
Documentary/Experimental.
RJ. 2020

“De um lado do Atlântico” é o primeiro de uma série de filmes nos quais um diálogo é proposto
entre a cineasta Milena Manfredini e seus referenciais afetivos e artísticos. São filmes de
contato nos quais a realizadora lança ao mar cartas imagéticas numa tentativa de borrar
barreiras geográficas, de finitude terrena e de temporalidade. Este lançamento marítimo
destina-se ao também cineasta Christopher Harris.
“De um lado do Atlântico” is the first in a series of films that propose a dialogue between
filmmaker Milena Manfredini and her artistic and affective references. The films are contacts
in which the director casts letters with images into the sea, in an attempt to blur geographical
boundaries and the limits of earthly finitude and temporality. This maritime casting is also
intended for filmmaker Christopher Harris.

Milena Manfredini
Milena Manfredini nasceu na Baixada Fluminense, periferia do Rio de
Janeiro. É cineasta, antropóloga e curadora independente. Dirigiu e
roteirizou os filmes Eu Preciso Destas Palavras Escrita (2017); Camelôs
(2018); Guardião dos Caminhos (2019). É idealizadora e curadora da
Mostra de Cinema Narrativas Negras.
Milena Manfredini was born in Baixada Fluminense, at the outskirsts of
Rio de Janeiro. An independent curator, filmmaker and anthropologist,
she directed and wrote the films Eu Preciso Destas Palavras Escrita (2017);
Camelôs (2018); Guardião dos Caminhos (2019). She is the creator and
curator o Mostra de Cinema Narrativas Negras.
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Medo da
Chuva Em
Noite de Frio
de Victor Hugo Fiuza. 24min.
Documentário/Ficção. RJ. 2020

The Cold Within
by Victor Hugo Fiuza. 24min.
Documentary/Fiction. RJ. 2020

Desde as eleições presidenciais de 2018, Soraia não vê seu pai. Após participar de um
documentário sobre laços afetivos, resolve ir a uma festa de família.
Since the 2018 presidential election, Soraia has not seen her father. After taking part in a
documentary about emotional ties, she decides to attend a family party.

Victor Hugo Fiuza Barbosa
Nascido no subúrbio do Rio de Janeiro, realizou os curtas-metragens de
ficção “Os Olhos de Cecília” (2015) e “Uma História das Cores” (2019).
Em 2019, lançou seu primeiro longa, ‘’Quatro dias com Eduardo”, um
documentário sobre Eduardo Suplicy.
Born in the suburbs of Rio de Janeiro, he directed the short fiction films
“Os Olhos de Cecília” (2015) and “Uma História das Cores” (2019). In
2019, he released his first feature film “Quatro dias com Eduardo”, a
documentary about Eduardo Suplicy.
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Prata

national
competition 6

de Lucas Melo. 21min.
Ficção/Documentário. RJ. 2019

Prata

by Lucas Melo. 21 min.
Fiction/Documentary. RJ. 2019

Gustavo perde seu emprego por não acreditar na revelação da primeira imagem de um
buraco negro e agora não sabe o que fazer.
Gustavo loses his job for not believing in the revelation of the first image of a black hole, and
now he doesn’t know what to do.

Lucas Melo
Jovem cineasta formado pela Academia Internacional de cinema do Rio de
janeiro e residente de Nova Iguaçu na baixada fluminense. Lucas fez sua
estreia como um dos diretores de “Tarântula”, curta-metragem selecionado
para a mostra “Panorama carioca” do Curta Cinema de 2019. Agora faz
seu segundo trabalho de direção com o curta-metragem “Prata”, além disso,
foi também diretor de fotografia de 4 curtas-metragens, sendo vencedor
do prêmio de melhor fotografia no Filmworks film festival 2019, com um deles.
Young filmmaker graduated from the Rio de Janeiro International Academy
of Cinema and living in Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Lucas debuts as
co-director of “Tarantula”, a short film selected for Curta Cinema’s Panorama
Carioca in 2019. Currently, for the second time, he’s the director of the short
“Silver’. He is also the cinematographer of 4 short films, and one of them was
awarded at the Filmworks Film Festival 2019 for Best Cinematography.
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Celio’s
Circle
de Diego Lisboa. 10min.
Ficção/Documentário. BA. 2020

Celio’s Circle
by Diego Lisboa. 10min.
Fiction/Documentary. BA. 2020

Célio vive na periferia de uma grande metrópole. Seu corpo funciona como uma antena que
capta toda turbulência que ocorre no mundo. Célio também é o mundo.
Célio lives at the margin of a large metropolis. His body works like an antenna that captures
all the turbulence happening in the world. Célio is also the world.

Diego Lisboa
Diego Lisboa é realizador do curta “Olho de Boi”, premiado durante o
Panorama Internacional Coisa de Cinema, e dos longas “O Meteoro
Atleticano” e “Contra o Vento”, com Ronaldinho Gaúcho. Atualmente
finaliza seu mais novo longa, “Alan”, sobre o rapper Alan da Rima.
Diego Lisboa is the director of the short film “Olho de Boi”, awarded during
the International Panorama Coisa de Cinema, and the feature films “O
Meteoro Atleticano” and “Contra o Vento”, with Ronaldinho Gaúcho. He is
currently finishing his newest feature, “Alan”, about rapper Alan da Rima.
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Manaus Hot City
de Rafael Ramos. 13min.
Ficção. AM. 2020

Manaus Hot City
by Rafael Ramos. 13min.
Fiction. AM. 2020

Dois amigos se encontram para comer um bodó. A conversa entre eles percorre as cores e
os cheiros das casas, cozinha no pavimento, no calor da cidade. Alguém fica e alguém parte.
Two friends meet to eat a bodó fish. The talk between them goes through the colors and smells
of the houses, cooks on the pavement, in the heat of the city. Someone stays and someone
leaves.

Rafael Ramos
Rafael Ramos é formado em cinema pela Academia Internacional de
Cinema de São Paulo (AIC) e trabalha como diretor e roteirista. Dirigiu
curtas metragens, entre eles, “A garota com o guarda-chuva” (2014),
“Aquela estrada” (2016) e “Maneiras de voltar para casa” (2017)
Rafael Ramos has a degree in Cinema from the International Cinema
Academy of São Paulo (AIC) and serves as a director and screenwriter.
He has directed short films, among them, “The girl with the umbrella”
(2014), “THAT ROAD” (2016) and “Ways to comeback home” (2017).
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Egum
de Yuri Costa. 23min.
Ficção RJ. 2020

Egum
de Yuri Costa. 23 min.
Fiction. RJ. 2020

Após anos afastado devido à violenta morte do irmão, um renomado jornalista retorna à casa
da família para cuidar da mãe, que sofre de uma grave e desconhecida doença. Numa noite,
o jornalista recebe a visita de dois estranhos. Esse encontro, juntamente com acontecimentos
que o levam a desconfiar que algo sobrenatural se abateu sobre a mãe, fazem-no temer
uma nova tragédia.
After years away due to his brother’s murder, a renowned journalist returns to his family’s
home to take care of his mother, who suffers from an unknown illness. Late at night, he is
visited by two strangers. As new events unfold leading him to suspect that something ominous
and deeply disturbing has struck his mother, a new tragedy rises.

Yuri Costa
Yuri Costa nasceu em Nilópolis, periferia do Rio de Janeiro. Diretor,
roteirista, montador e produtor, é formado em Comunicação Social na
UFRJ e associado da APAN (Associação dos Profissionais do Audiovisual
Negro).
Yuri Costa was born in Nilopolis, on the outskirts of Rio de Janeiro.
Graduated Film School in the Federal University of Rio de Janeiro. Directs,
writes and produces. He is also a founding member of the black theater
group Afrocena and an associate of the APAN (Black Film Professionals
Association).
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O Que Pode
Um Corpo
de Marcio Picoli &
Victor di Marco. 14min.
Documentário. RS. 2020.

Victor’s Body
by Marcio Picoli & Victor
di Marco. 14 min.
Documentary. RS. 2020.

Um bebê nasce, mas não chora. Um corpo grita e não é ouvido. As tintas que escorrem em
um futuro prometido, não chegam em uma pessoa com deficiência. Victor faz de si a própria
tela em um universo de pintores ausentes.
A baby is born, but does not cry. A body screams and is not heard. Paints that run in a promised
future do not reach a person with a disability. Victor makes himself the canvas in a universe
of absent painters.

Marcio Picoli & Victor di Marco
Victor Di Marco e Márcio Picoli são diretores, roteiristas e produtores.
Juntos, realizaram o curta O que Pode um Corpo? (2020) que estreou no
31º Curta Kinoforum. Atualmente trabalham no desenvolvimento de seu
primeiro longa-metragem, Nós a Sós, que participou recentemente do
Curitiba_LAB, dentro da 9ª edição do Festival Olhar de Cinema.
Victor Di Marco e Márcio Picoli are directors, screenwriters and
producers. Together, they made the short film O que Pode um Corpo?
(2020) which premiered at the 31st Curta Kinoforum. They are currently
working on the development of their first feature film, Nós a Sós, which
has recently participated in Curitiba_LAB, within the 9th edition of Festival
Olhar de Cinema.
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Adeus
Aos Livros

de Diego Quinderé de Carvalho.
12min. Documentário. RJ/Portugal.
2020

A Farewell to Books
by Diego Quinderé de Carvalho.
12min. Documentary. RJ/Portugal.
2020

Um sebo nos arredores de Lisboa está superlotado do chão ao teto com livros de todos os
tipos. Além de raridades, livros menos relevantes, alguns restos de papéis rasgados e velhas
revistas aleatórias. José Ribeiro é um livreiro de 76 anos que enfrenta a impossibilidade de
organizar sua loja. Sob pressão da especulação imobiliária, ele luta entre a preservação da
memória e a acumulação excessiva.
A second-hand bookstore in the outskirts of Lisbon is overcrowded from floor to ceiling with
books of all kinds. In addition to precious rarities, less relevant books, a few remnants of
torn papers and old random magazines. José Ribeiro is a 76-year-old bookseller facing the
impossibility of organizing his shop. And now he battles between preservation of memory and
excessive accumulation.

Diego Quinderé de Carvalho
Graduado em cinema pela Pontíficia Universidade Católica (2009),
atualmente cursa Doc Nomads, um mestrado em Direção de
Documentário (2018-2020). Durante os anos de universidade, trabalhou
como diretor de fotografia em dois curtas, que o levaram a se tornar um
colorista profissional.
Graduated in cinema from Pontifícia Universidade Católica (2009) and
is currently attending Doc Nomads, a masters in Documentary Direction
(2018-2020). During the university years, he worked as cinematographer
in two short films, which led him to become a professional colorist.
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de Victor Quintanilha. 20min.
Ficção. RJ. 2020

Portugal
Pequeno

by Victor Quintanilha.
20min. Fiction. RJ. 2020

Jonatan é MC Xerelete, e seu sonho é um dia ser um cantor de funk famoso e dar para ele
e seu pai a vida cômoda que a publicidade lhe vende. Enquanto isso não acontece, os dois
trabalham pescando na baía de Guanabara, encarando as responsabilidades e obstáculos
que a realidade lhes impõe.
Jonatan, also known as MC Xerelete, has the dream of becoming a famous funk singer and,
with that, providing the comfortable life that he sees in the media for himself and his father.
Until this happens, both of them work as fishermen at the Guanabara Bay. Together, they face
the responsibilities and obstacles that life throws at them.

Victor Quintanilha
Victor Quintanilha é formado em Cinema pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (2011). Escreveu e dirigiu curtas como “El Sonido
del Silencio”, 3º prêmio de melhor documentário no Curta Criativo 2011,
e “Condição”, que participou do Première Brasil do Festival do Rio (2012).
Victor Quintanilha has a degree in Cinema from the Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (2011); he has written and
directed short films as “El Sonido del Silencio”, winner of the 3º place as
best documentary at the Curta Criativo 2011 and “Condição”, Première
Brasil Festival do Rio (2012).
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Corpo Oco
de Pedro Severien. 22min.
Ficção PE. 2020

Hollow Body
by Pedro Severien. 22 min.
Fiction. PE. 2020

Um casal de artistas (uma pintora/performer e um fotógrafo) vive um duplo isolamento –
isolamento da cidade, pois moram num ateliê na parte velha do centro do Recife, mas não
interagem com esse entorno, e um isolamento afetivo/conjugal instaurado entre os dois.
“Corpo oco” captura o espectro de uma separação.
A couple of artists (a painter/performer and a photographer) experience a double isolation –
isolation from the city, because they live in a studio in the old part of the center of Recife but
do not interact with its surroundings, and an affective/conjugal isolation established between
themselves. “Hollow body” captures the spectrum of a separation.

Pedro Severien
Pedro Severien é realizador audiovisual, professor, pesquisador e ativista.
Seus curtas-metragens Canção para minha irmã (2012) e Loja de Répteis
(2014), entre outros, foram exibidos em dezenas de festivais nacionais
e internacionais.Possui mestrados em Produção de Cinema e Televisão
pela Universidade de Bristol na Inglaterra e em Comunicação pela
Universidade Federal de Pernambuco.
Pedro Severien is an audiovisual diretor, teacher, researcher and
activist. His short movies Canção para minha irmã (2012) and Loja de
Répteis (2014), among others, were screened in dozens of national and
international festivals. He has a master’s degree in Cinema and TV
Production from the University of Bristol in England and in Communications
from Universidade Federal de Pernambuco.
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de Rodrigo Ribeyro. 21min.
Documentário. SP. 2020

Before Çairé
by Rodrigo Ribeyro. 21 min.
Documentary. SP. 2020

Na Vila de Alter do Chão, no Pará, os catraieiros exercem seu trabalho nos dias que
antecedem o Çairé, festa local responsável pelo maior movimento turístico, econômico,
cultural e religioso da temporada. Enquanto esperam pela clientela, compartilham um pouco
de suas impressões, memórias e curiosidades.
In the village of Alter do Chão, in Pará, the catraieiros perform their work in the days leading
up to Çairé, a local party responsible for the biggest tourist, economic, cultural and religious
movement of the season. While waiting for the clientele, they share some of their impressions,
memories and curiosities.

Rodrigo Ribeyro
Rodrigo Ribeyro is from São Paulo, Brasil. Born on March 4, 1996, he
graduated as technician in Cinematographic Direction from Academia
Internacional de Cinema de São Paulo, in July 2019. He currently pursuing
a bachelor’s degree in Cinema and Audiovisual from UFRB, in the city of
Cachoeira, Bahia.
Rodrigo Ribeyro é natural de São Paulo – SP, Brasil. Nascido em 04 de
março de 1996, se formou técnico em Direção Cinematográfica pela
Academia Internacional de Cinema de São Paulo em julho de 2019.
Atualmente, cursa o bacharelado em Cinema e Audiovisual pela UFRB,
em Cachoeira – Bahia.
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Agahü: O
Sal do Xingu
de Takumã Kuikuro. 1min.
Documentário. SC. 2020

Agahü: O Sal do Xingu
by Takumã Kuikuro. 1 min.
Documentary. SC. 2020

Inspirado no 18º artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, no qual toda pessoa
tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, o documentário mostra
como o Agahü é feito e utilizado tradicionalmente no Alto Xingu pelo povo kuikuro. O sal do
Xingu alimenta o espírito da natureza, dos rituais e das pessoas, fortalecendo sua alma.
Inspired by the 18th article of the Universal Declaration of Human Rights, which states that
everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion, the documentary
shows how Agahü is traditionally made and used by the Kuikuro people in the Alto Xingu. The
salt of Xingu feeds the spirit of nature, rituals and people, strengthening the soul.

Takumã Kuikuro
Takumã Kuikuro é cineasta, coordenador do Coletivo Kuikuro de Cinema
e presidente da Associação Indígena Kuikuro do Alto Xingu. É formado
em edição pela Fundação Darcy Ribeiro, realizou residência artística em
Londres e oferece oficinas de produção audiovisual entre povos indígenas
da Amazônia.
Takumã Kuikuro is a filmmaker, coordinator of Kuikuro Cinema Collective
and president of the Kuikuro Indigenous Association of the Upper Xingu.
He has training in Editing from Darcy Ribeiro Foundation, took part in an
artistic residency in London and offers audiovisual production workshops
for Amazonian indigenous people.
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de Gabriela Giffoni. 20min.
Ficção. RJ/Portugal. 2019

Killing Me Softly
by Gabriela Giffoni. 20min.
Fiction. RJ/Portugal. 2019

Madrugada em Lisboa. Antes de ir embora, vamos nos encontrar.
Dawn in Lisbon . Before we leave, let’s meet.

Gabriela Giffoni
Gabriela Giffoni é roteirista e dramaturga. Além de ter escrito e dirigido
curtas que rodaram em festivais e peças de teatro que ficaram em cartaz
no Rio, São Paulo, Lisboa e Porto, ela tem bastante experiência em salas
de roteiro, em projetos seriados e em filmes.
Gabriela Giffoni is a screenwriter and playwright. Besides having written
and directed short movies that were screened in festivals and plays that
were staged in theaters in Rio de Janeiro, São Paulo, Lisbon and Porto, she
has a lot of experience in writers’ rooms, in series and movies.
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Não quero
ir nada mais
que até o
fundo
de de Thaís Frech Mandarino.
24min. Ficção. RJ. 2020

Deep Down Inside
by Thaís Frech Mandarino. 24min.
Fiction. RJ. 2020

Samanta trabalha em uma empresa que vende mensagens terceirizadas enquanto lida
com o luto da morte da mãe em sessões de terapia. Santiago sente a falta da namorada, e
frequenta um grupo de apoio. Na mesma cidade, um peculiar garçom trabalha enquanto
recita poemas em seu bar.
Samanta works for a third-party messaging service company, while dealing in therapy with
the grief over her mother’s death. Santiago misses his girlfriend and attends a support group.
In the same city, a peculiar waiter works while reciting poetry in his bar.

Thaís Frech Mandarino
Thaís Mandarino é roteirista e poeta. Formada em Jornalismo pela PUCRio, trabalha com escrita para cinema e teatro. Escreveu e dirigiu em
2019 seu primeiro filme, influenciada pela obra de Hilda Hilst e Alejandra
Pizarnik.
Thaís Mandarino is a screenwriter and poet. With a degree in Journalism
from PUC-Rio, she writes for film and theater. She wrote and directed her
first film in 2019, influenced by Hilda Hilst and Alejandra Pizarnik.
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Testemunha
de Ali Asgari. 14min.
Ficção. Irã/França. 2020

Witness
by Ali Asgari. 14min.
Fiction. Iran/France. 2020

Uma mãe ajuda uma idosa em um shopping em Teerã. Acontece uma tragédia, que a
confronta brutalmente com o impacto de suas ações.
A mother helps an elderly woman in a shopping mall in Tehran. A tragedy occurs, brutally
confronting her with the impact of her actions.

Ali Asgari
Ali Asgari nasceu em Teerã, no Irã. Formou-se em Cinema na Itália.
Particiopou do Berlinale Talent Campus 2013. Dois de seus curtas, “More
Than Two Hours”, de 2013, e “The Silence” (co-dirigido por Farnoosh
Samadi), de 2016, participaram da competição do Festival De Cannes.
Seu curta-metragem “The Baby” estreou na competição do Festival de
Cinema de Veneza.
Ali Asgari was born in Tehran, Iran. He is a graduated of cinema in Italy.
He is an alumnus of Berlinale Talent Campus 2013. Two of his short films
“More Than Two Hours” 2013 and “The Silence” (co-directed by farnoosh
samadi) 2016 were in Short Film competition at Festival De Cannes. His
short film “The Baby” was premiered in competition of Venice Film Festival
2014.
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de Laura Rantanen. 21min.
`Documentário. Finlândia. 2020

Poikien Puhelin
by Laura Rantanen. 21 min.
Documentary. Finland. 2020

Você sabia que a puberdade dura para sempre? Em espera é um curta-metragem
documental que reflete sobre os temas da intergeracionalidade e da masculinidade
socialmente construída. O filme é baseado em ligações anônimas a um centro de ajuda para
meninos e jovens com menos de 20 anos. O filme questiona quais são as atitudes, valores e
emoções que herdamos das gerações que nos precederam e passaremos para as próximas.
Em espera visualiza a necessidade que toda criança tem de ser ouvida e desbrava espaço
para a empatia.
Did you know puberty lasts forever? On Hold is an experimental documentary short film
contemplating around the themes of intergenerationality and socially constructed masculinity.
The film is based on anonymous phone calls dialed for a helpline for boys and young men
under 20-years of age. The film asks which are the attitudes, values and emotions we inherit
from the generations before and pass on to the generations after us. On Hold visualizes every
child’s need to be heard and claws space for empathy.

Laura Rantanen
Laura Rantanen é documentarista com formação em antropologia
social e cultural. Seu documentário de conclusão de curso “Liminality &
Communitas” foi exibido em mais de 15 festivais, incluindo o Guanajuato
International Film Festival, o Interfilm Berlin International Short Film
Festival e o Zinebi International Film Festival.
Laura Rantanen is a documentary film director with a study background in
social and cultural anthropology. Her bachelor graduation documentary
Liminality & Communitas has been screened in over 15 festivals including
Guanajuato International Film Festival, Interfilm Berlin International Short
Film Festival and Zinebi International Film Festival.
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Ekstase
de Marion Kellmann. 12min.
Documentário/Experimental.
Alemanha. 2019

Ekstase
by Marion Kellmann. 12min.
Documentary/Experimental.
Germany. 2019

O filme “Ekstase”, de Marion Kellmann, é uma montagem com cenas de vários filmes mudos.
Baseado em ambientes e gestos similares, o filme explora o estereótipo da mulher à beira da
insanidade. Em uma montagem repetitiva, os mesmos sintomas e ações são reiterados em
lugares e cenários distintos, com pessoas diferentes. No início, há uma montagem tranquila
de mulheres dormindo.
Marion Kellmann’s film “Ekstase” is a montage of scenes from various silent films. Based on
similar settings and gestures it explores the stereotype of women on the verge of insanity. In
a repetitive montage the same symptoms and actions recur repeatedly in different places,
different sceneries and with different people. In the beginning there is a tranquil montage of
women sleeping.

Marion Kellmann
Marion Kellmann estudou roteiro na Filmakademie Baden-Württemberg
e se formou na Academia de Arte e Mídia, em Colônia. Vive em Colônia
e trabalha como escritora e realizadora. Seus filmes foram exibidos em
museus e festivais de cinema em todo o mundo.
Marion Kellmann studied screenwriting at the Filmakademie BadenWürttemberg and graduated at the Academy of Media Arts, Cologne.
She lives in Cologne and works as a writer and filmmaker. Her films have
been shown at museums and film festivals worldwide.
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Cela 364
de Zoé Rossion & Mathilde Babo. 4min.
Documentário. Alemanha/França. 2020

Cell 364
by Zoé Rossion & Mathilde Babo.
4min. Documentary. Germany/
France. 2020

Enquanto a Alemanha se projeta como um dos principais modelos democráticos, um exdetento da Stasi dá um depoimento assustador em sua antiga cela, que questiona a
sustentabilidade de nossas democracias contemporâneas.
While Germany sits as one of the major democratic models, an ex-prisoner of the Stasi
delivers from his former cell a frightening testimony that questions the sustainability of our
contemporary democracies.

Zoé Rossion e Mathilde Babo
Mathilde Babo - Depois de um mestrado em Cinema na Roma Tre e na
Sorbonne/ INA em Paris, Mathilde Babo dirigiu os curtas “Même pas peur”
e “After the Spring”, que foram selecionados para vários festivais em todo
o mundo. Zoé Rossion dirigiu “Littoral” e “Roger, Unknown Grandfather”,
ambos selecionados e premiados em diversos festivais. Seu trabalho trata de
questões sociais e pós-coloniais. É também Coordenadora de Distribuição
da Salaud Morisset e membro do comitê de seleção do festival de Milão.
Mathilde Babo - After a master degree of cinema at Roma Tre and at
the Sorbonne and INA in Paris, Mathilde Babo directed the two short films
“Même pas peur” and “After the Spring” which have been selected in many
film festivals around the world. Zoé Rossion - Graduated in cinema at HEAD
- Geneva, the Swiss-Belgian filmmaker Zoé Rossion directed during her
studies “Littoral” and “Roger, Unknown Grandfather”, both selected and
awarded at numerous festivals. Her work deals with social and postcolonial
issues. She’s also Head of Distribution at Salaud Morisset and a member of
the selection committee for the Milan film festival.
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Wan Ju Wu

de Isabela Bianchi. 16min.
Documentário. Espanha. 2020

Wan Ju Wu
by Isabela Bianchi. 16min.
Documentary. Spain. 2020

Raquel é uma prostituta que mora no seu local de trabalho. É ruiva, mas pode mudar a cor do
cabelo de acordo com o gosto do freguês. Isso porque Rachel não é uma prostituta comum.
É uma boneca sexual hiper-realista. E este é um retrato de Rachel, suas colegas de trabalho
e o único bordel de bonecas sexuais na Espanha.
Rachel is a prostitute that lives at her work place. She’s originally redhead, but can change
the color of her hair according to the taste of each client. That’s because Rachel it’s not an
ordinary prostitute. She’s an hyperrealistic sex doll. And this, a portrait of Rachel, her coworkers
and the only brothel of sex dolls in Spain.

Isabela Bianchi
Isabela Quintana Bianchi nasceu e foi criada em São Paulo, Brasil.
Atualmente mora em Madrid, na Espanha, e está ansiosa para terminar
seus estudos na Escuela de Cine de Madrid (ECAM), onde dirigiu seu
primeiro curta, “Wan Ju Wu”. Seus trabalhos flertam com a estética pura
e o trash audiovisual.
Isabela Quintana Bianchi nació y se crió en São Paulo, Brasil. Actualmente
vive en Madrid, España y está ansiosa por terminar sus estudios en la
escuela de cine de Madrid (ECAM), donde dirigió su primer cortometraje
“Wan Ju Wu”. Sus trabajos flirtean vulgarmente entre la estética pura y
el audiovisual trash.
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Lumbalú: Agonia
de Jorge Perez. 15min.
Ficção. Colômbia. 2020

Lumbalú: Agonia
by Jorge Perez. 15min. Fiction.
Colombia. 2020

Felipa espera a morte com ressentimento pela filha Eva, que se recusou a seguir as tradições
funerárias do lumbalú, da sua cidade natal de San Basílio de Palenque, quando seu marido
Juan morreu. As visitas da alma sofrida de Juan são mais comuns e mais evidentes do
que antes, e parece que Eva aprendeu a conviver com isso. Filomena, tia de Eva, chega e
encontra Felipa no leito de morte, então toma providências para que, antes da morte da
irmã, a sobrinha não cometa o mesmo erro que cometeu com Juan.
Felipa awaits death with resentment towards her daughter Eva for refusing to follow the
funeral traditions of Lumbalú from her town San Basilio de Palenque when her husband Juan
died. The visits of the soul in pain of Juan are more common than before and more evident,
and seems like Eva has learned to live with it. Filomena, Eva’s aunt arrives and finds a dying
Felipa, so she makes sure that, before the upcoming death of her sister, her niece does not
make the same mistake she made with Juan.

Jorge Perez

Realizador formado pela Universidade de Magdalena. Em 2016 começou
uma pesquisa sobre saberes ancestrais Palenqueros que resultou em sua
tese Lumbalú; Agonía.
Realizador Audiovisual de la Universidad del Magdalena, en 2016 inicia
investigación de saberes ancestrales Palenqueros de la cual fue producto
su tesis meritoria Lumbalú; Agonía.
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Você viu
aquele
homem?

de Yotam Ben-David. 15min.
Documentário/Ficção.
Romênia/França. 2020

Have You Seen That Man
by Yotam Ben-David. 15min.
Documentary/Fiction.
Romênia/França. 2020

Um menino de 8 anos encontra o cadáver de um homem no topo de uma montanha. Enquanto
ele bate nas portas, tentando resolver o mistério, um retrato do vilarejo é revelado – um local
em transição entre tradições do passado e a violência da realidade contemporânea.
An 8 years-old boy finds a dead man’s body at a top of a mountain. As he knocks on the
doors of the village, trying to solve the mystery, a portrait of a village is revealed - a place in
transition between the traditions of the past and the violence of contemporary reality.

Yotam Ben-David

Yotam Ben-David é diretor e escritor, conhecido por Tonnerre sur mer
(2018), Hisha’arut (2013) e Have you seen that man? (2020).
Yotam Ben-David is a director and writer, known for Tonnerre sur mer
(2018), Hisha’arut (2013) and Have you seen that man? (2020).
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Ó, buraco negro!
de Renee Zhan. 16min.
Ficção/Animação. Reino Unido. 2020

O Black Hole!
by Renee Zhan. 16min. Fiction/
Animation. United Kingdom.

Uma mulher que não suporta a passagem do tempo se transforma em um buraco negro.
Mil anos imutáveis se passam dentro de seu abraço quente e escuro até que, finalmente,
a Singularidade acorda dentro dela. Uma mulher imóvel encontra uma garota irrefreável
nesta épica ópera espacial 2D/3D sobre o significado da transitoriedade e do desapego.
A woman who can’t stand the passing of time turns herself into a black hole. A thousand
unchanging years pass inside her warm and dark embrace until, finally, the Singularity
awakens inside. An immovable woman meets an unstoppable girl in this epic 2D/3D space
opera about the meaning of transience and letting go.

Renee Zhan
Renee é diretora e animadora chinesa-americana de Houston, Texas.
Formou-se em Estudos Visuais e Ambientais pela Universidade Harvard
em 2016. Seus curtas foram exibidos e premiados internacionalmente,
incluindo o Prêmio do Júri de Curta Animado no Festival de Sundance
de 2019.
Renee is a Chinese-American director and animator from Houston,
Texas. She graduated from Harvard University in 2016 with a degree in
Visual and Environmental Studies. Her short films have screened and won
awards internationally including the Jury Prize for Animated Short at the
2019 Sundance Film Festival.
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Desiludido
de Kyuho Sim. 23min.
Ficção. Coréia do Sul. 2020

Disillusioned
by Kyuho Sim. 23min.
Fiction. South Korea. 2020

Um jovem, que mora afastado da cidade, descobre um saco suspeito na água enquanto
pesca. De repente, um estranho portador de deficiência com uma saliência no queixo
aparece diante de seus olhos.
A young man who lives in retreat from the city finds a suspicious sack in the water while fishing.
Suddenly, a crippled stranger with a hump on his chin appears before the young man’s eyes.

Kyuho Sim
Nasceu e foi criado em Incheon, na Coreia do Sul, e é aluno de mestrado
em direção na Universidade Chung-Ang. Dirigiu a atuou no curta (2018)
e foi convidado para o 17o Mise-En-Scène Short Film Festival e para o
Incheon Independent Film Festival.
He was born and raised in Incheon - Korea, and is currently pursuing a
Master of Fine Arts (MFA) degree with a major in directing at Chung-Ang
University Graduate School of Advanced imaging Science, multimedia
and film. He directed and acted in the short film (2018) that was invited to
the 17th Mise-En-Scène Short Film Festival and the Incheon Independent
Film Festival.
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de Dorian Jespers. 20min.
Ficção. Bélgica/Rússia. 2020

Sun Dog
by Dorian Jespers. 20min.
Fiction. Belgium/Russia. 2020

Fedor é um jovem chaveiro em Murmank, uma cidade congelada na escuridão do Ártico
russo. Cliente após cliente, ele vaga pelos becos de concreto, animado por uma fantasia
que o isola da cidade e de sua população. Os sonhos corroem sua relação com a realidade
e abrem a porta para um universo fantasmagórico: um segundo sol está nascendo sobre o
Ártico russo.
Fedor is a young locksmith in Murmansk, a frozen city in the obscurity of the Russian Arctic.
Client after client, he roams through the alleys of concrete animated by a fantasy that isolates
him from the city and its population. His dreams corrode his relation to reality and open the
door to a phantasmagoric universe; a second sun is rising above the Russian Arctic.

Dorian Jespers
Dorian Jespers (1993) é realizador belga. Estudou Fotografia de Cinema
no instituto INSAS e Direção na Royal Academy of Fine Arts of Gent, uma
formação focada no desenvolvimento de uma linguagem audiovisual
pessoal. Isso se reflete em seu filme de fantasia experimental, Sun Dog.
Dorian JESPERS (1993) is a Belgian filmmaker. He studied Cinematography
at INSAS and Directing at the Royal Academy of Fine Arts of Gent, an
education that focuses strongly on the development of a filmmaker’s
personal audio-visual language. This is reflected in his experimental
fantasy MA film, Sun Dog.
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A Criança
do Metrô

de Nathan Le Graciet . 14 min .
França . 2020

L’Enfant du Metrô
by Nathan Le Graciet. 14 min.
France. 2020

Perdido na multidão em Paris está um jovem. Ele é um batedor de carteiras. Acima de tudo,
ele está sozinho. Na multidão, não é ninguém, e ninguém presta atenção nele. Entretanto, se
você o seguisse do nascer ao pôr do sol, em suas andanças encontraria pequenas aventuras,
problemas e sonhos...
Synopsis: ?

Nathan Le Graciet
Nascido em 1992 em Métis, Nathan Le Graciet cresceu no Sul da França
desde os seis anos de idade. Seus estudos se dividem entre aulas
preparatórias Letras e Belas Artes e um mestrado de pesquisa em cinema
na Sorbonne. “L’Enfant du Métro” é seus primeiro curta.
Born in 1992 in Metz, Nathan Le Graciet has grown up in the South
of France since he was 6 years old. His studies are divided between a
preparatory class in letters, Fine Arts and a research master’s degree in
cinema at the Sorbonne. “The child of the metro”, his first short film.
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de Luís Soares. 7min. Animação.
Portugal. 2020

Suspensão
by Luís Soares. 7min.
Animação. Portugal. 2020

Um homem triste e contido deitado na cama do seu quarto pobre. Hesita, pondera hipóteses
em ciclo sem se decidir. Está preso. Na exaustão todas as angústias se equivalem. Há um
outro homem sentado à janela: olha-o a ele e à rua, frio. Lá fora, uma cidade logicamente
desenhada. Personagens em situações interrompidas. Mostram-se as posições-chave, as
sequências suspensas.
Lying on the bed of a small room, a man is in a stalemate, unable to decide. Time is suspended
within and outside of him, in the minimalist room and in the geometric city. In between this
another man observes, side by side with some red dried flowers. Inaction. Pushed by disgust
and despair, a very brief glimpse of an exit seems to unroll: between cycles of analysis and
broken sequences.

Luís Soares

Luís Soares é diretor e produtor, conhecido por Outro Homem Qualquer
(2012), Suspensão (2020) e O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto
(2019).
Luís Soares is a director and producer, known for Outro Homem Qualquer
(2012), Suspensão (2020) and O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto
(2019).
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Here, Here
de Joanne Cesario. 19min. Ficção/
Experimental. Filipinas. 2020

Here, Here
by Joanne Cesario. 19min.
Fiction/Experimental. Philippines 2020

Aqui, aqui reimagina uma cidade, que havia sido rústica e intocada, anos após operações
de mineração começarem. Koi, de 22 anos, volta para casa pela primeira vez desde que
partiu para a universidade e retorna com o ouvido infectado. Faz companhia à mãe Tonet na
espera pelo pai, ambos sem saber se ele voltaria vivo para casa após um acidente no túnel
de extração.
Here, Here reimagines a once rugged and undisturbed town years after mining operations
began. Koi, 22, returns home for the first time since leaving for college, and does so with an
infected ear. He accompanies his mother Tonet in waiting for his father, both of them clueless
as to whether his father could make it home alive after an accident in the extraction tunnel.

Joanne Cesario
Em 2016, Joanne Cesario completou o curso de Cinema na Universidade
das Filipinas e recebeu um prêmio de melhor curta do Centro Cultural
das Filipinas. Em 2020, seu primeiro curta profissional “Aqui, aqui” foi
selecionado para a competição Pardi di domani do Festival de Cinema
de Locarno.
In 2016, Joanne Cesario completed her Film degree from the University of
the Philippines and won a best short film award from the Cultural Center
of the Philippines. In 2020, her first professional short film ‘Here, Here’ was
an official selection to the Pardi di domani Competition of the Locarno
Film Festival.
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O Rolo 11004
de Mirabelle Fréville. 19min.
Documentário/Experimental.
França. 2020

La Bobine 11004
by Mirabelle Fréville. 19min.
Documentary/Experimental.
France. 2020

Em 1946, oito meses após os bombardeios atômicos, uma equipe de filmagem do exército
americano fez um documentário no Japão. Vários rolos foram filmados em Hiroshima
e Nagasaki, mas quando chegam aos Estados Unidos, as imagens são imediatamente
classificadas como “segredo de defesa”. “O rolo 11004” explora os 19 minutos de um desses
copiões e revela, quadro a quadro, a primeira censura da história nuclear.
In 1946, eight months after the atomic bombings, an American army film team made a feature
documentary in Japan. Several reels are shot in Hiroshima and Nagasaki but when they arrive
in the United States, the viewed images are immediately classified «secret defense». “The reel
11004” explores the 19 minutes of a reel of these rushes and reveals, frame by frame, the first
censorship of nuclear history.

Mirabelle Fréville
Mirabelle Fréville é realizadora, programadora e arquivista. Depois de
estudar Antropologia da Política e do Cinema, foi contratada pelo canal
de TV La Sept-Arte para adquirir longas e curtas. Dirigiu seu primeiro
filme “La source” em 2012, co-escreveu L’Ors Rouge” com Philippe Baron
em 2014 e acaba de finalizar “La Bobine 11004” em 2020.
Mirabelle Fréville is a filmmaker, film programmer and archivist. After
studying Anthropology of Politics and of Cinema, she is hired in La SeptArte tv network to buy feature and short films. She directs her first film “La
source” in 2012, co-wrote L’Ors Rouge” with Philippe Baron in 2014 and
has just finishes “La Bobine 11004”, in 2020.
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Como
desaparecer

de Robin Klengel, Leonhard Müllner &
Michael Stumpf. 21min. Documentário.
Áustria. 2019

How to Disappear
by Robin Klengel, Leonhard Müllner &
Michael Stumpf. 21 min. Documentary.
Austria. 2019

Como Desaparecer” é um filme antiguerra no sentido literal da palavra e procura
possibilidades para a paz no lugar mais improvável: um jogo de guerra online. É um tributo
à desobediência e à deserção – tanto na guerra digital quanto na física-real. Filmado nas
pitorescas paisagens de guerra de “Battlefield V”, os gráficos hiper-realistas se tornam o
pano de fundo para uma narrativa dissertativa.
How to Disappear” is an anti-war movie in the true sense of the word, searching for possibilities
for peace in the most unlikely place of an online war game. It’s a tribute to disobedience and
desertion - in both digital and physical-real warfare. Shot in the picturesque war landscapes
of “Battlefield V”, the hyperreal graphics become the backdrop for an essay-like narrative.

Robin Klengel, Leonhard Müllner &
Michael Stumpf
Robin Klengel nasceu e 1988 em Graz. Mora e trabalha como artista,
ilustrador e antropólogo cultural em Viena e Graz. Leonhard Müllner
nasceu em 1987 in Graz, mora e trabalha Vienna como artista visual e
pesquisador de mídia. Michael Stumpf nasceu em 1985 na Alta Áustria.
Trabalha como filósofo, designer e artista.
Robin Klengel, * 1988 in Graz. He lives and works as artist, illustrator and
cultural anthropologist in Vienna and Graz. Leonhard Müllner, * 1987 in
Graz, lives and works in Vienna as a visual artist and media researcher.
Michael Stumpf, * 1985 in Upper Austria, works as a philosopher, designer
and artist.
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Aperte este botão
se entrar em pânico
de Gabriel Böhmer. 11min.
Animação. Reino Unido. 2020

Push This Button If
You begin To Panic
by Gabriel Böhmer. 11min.
Animation.
United Kingdom. 2020

Batholomew Whisper foi ao médico hoje. Lá encontrou administradores interessados em
cirurgias experimentais e máquinas de tomografia solitárias. Pelo menos o crescente buraco
em sua cabeça estava ficando muito bonito.
Bartholomew Whisper went to the doctor today. There he met administrators keen on
experimental surgery, and lonely MRI machines. At least the growing hole in his head was
becoming quite beautiful.

Gabriel Böhmer
Gabriel Böhmer é artista interessado na memória e no absurdo. Nasceu
em Zurique e está radicado em Londres. Deixou para trás em 2013 uma
carreira em consultoria de gestão. Seu trabalho foi selecionado para
festivais internacionais, como Clermont-Ferrand, IndieLisboa e Message
to Man.
Gabriel Böhmer is a London based artist from Zürich, interested in
memory and the absurd. He left a career in management consulting
in 2013. His work has been selected at international festivals, including
Clermont-Ferrand, IndieLisboa, and Message to Man.
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84
de Daniel Santiago Cortés. 14min.
Documentário. Colômbia. 2020

84
by Daniel Santiago Cortés. 14min.
Documentary. Colombia. 2020

Hoje na Colômbia, o último acordo de paz se esfacela e a violência toma conta do país.
Dois filmes rodados em 1984, perdidos há mais de 30 anos, vêm à luz juntos. 84 arrasta o
espectador entre ficção e documentário por meio desses rolos de filme amaldiçoados, em
um país dividido entre cidade e campo, condenado por presságios obscuros de repetição e
morte.
Today in Colombia, the last peace agreement shatters to pieces and violence takes over the
country. Two films shot in 1984, lost for more than thirty years, come to light together. 84 drags
the viewer between fiction and documentary through this cursed reels, into a divided country,
between cities and countryside, condemned by a dark omen of repetition and death.

Daniel Santiago Cortés
Formado em comunicação audiovisual pela Universidade de Antioquia,
em documentário pela EICTV of Cuba e pela UPB. Produtor e diretor
dos curtas documentário ELAN (2014) e MEMORIAS (2016), exibidos
em festivais nacionais e internacionais; seu último curta short84 (2019)
recebeu apoio do Colombian Film Fund-FDC.
Audiovisual communicator of the University of Antioquia, High Studies in
Creative Documentary from EICTV of Cuba, Magister in Documentary
Cinema of UPB. Producer and director of the short documentaries ELAN
(2014) and MEMORIAS(2016) shown in both national and international
festivals; his latest short84 (2019) received the support of Colombian Film
Fund-FDC.
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de Hanxiong Bo. 16min.
Ficção. China/EUA. 2020

Drifting
by Hanxiong Bo. 16min.
Fiction. China/USA. 2020

Disfarçado de menina ao crescer na época da política do filho único na China, Yan se confunde
com sua identidade de gênero e luta contra o mundo conservador ao seu redor. Frazer drift
com o antigo taxi do pai se torna sua principal maneira de expressar os sentimentos.
Disguised as a girl growing up during the time of one-child policy in China, Yan confuses about
his gender identity and struggles with the conservative world around him now. Drifting his
dad’s old taxi becomes his way of expressing feelings.

Hanxiong Bo

Hanxiong Bo é escritor e diretor premiado. Nasceu e foi criado em
Pequim, na China, e mora entre Los Angeles e Pequim.
Hanxiong Bo is an award-winning writer and director born and raised in
Beijing, China and based in Los Angeles and Beijing.
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Judoca
de Daniel Belenguer. 8min. Ficção.
Espanha. 2019

Judoka
by Daniel Belenguer. 8min. Fiction.
Spain. 2019

Javi, um garoto de 13 anos, ataca outra criança no treino de judô. Seu professor aplica uma
punição, e ele encontra ajuda na pessoa mais inesperada: o pai problemático.
Javi, a 13 year-old boy assaults another kid in his judo training. His teacher punishes him and
he finds help on the most unexpected person: his troubled father.

Daniel Belenguer

O diretor espanhol Daniel Belenguer apresenta o seu primeiro curta
metragem.
Spanish director Daniel Belenguer presents his first short film.
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Dirt Devil 550 XS
de Rolf Hellat. 17min.
Ficção. Suíça. 2020

Dirt Devil 550 XS
by Rolf Hellat. 17min.
Fiction. Switzerland 2020

Moradores de um apartamento compartilhado discutem a compra de um novo aspirador de
pó. Um filme genuíno sobre dinâmicas de grupo, convivência diária e democracia; no qual
banalidade, poesia e humor se misturam.
Residents of a flat share discuss the purchase of a new vacuum cleaner. A genuine film about
group dynamics, daily living together and democracy, in which banality, poetry and humour
are mixed.

Rolf Hellat
Rolf Hellat estudou direção cinematográfica na ZHDK, em Zurique,
na Suiça. Participou de um programa de intercâmbio no instituto de
cinema da Índia, em Pune. Desde então realizou curtas, documentários e
comerciais, explorando novos caminhos na composição audiovisual.
Rolf Hellat studied film directing at the ZHDK in Zurich, Switzerland. He
attended an exchange program at the film institute of India in Pune
for one year. Since then he realized short films, documentaries and
commercials, exploring new pathes in audiovisual composition.
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Red Aninsri; or,
Tiptoeing on The
Still Trembling
Berlin Wall
de Ratchapoom Boonbunchachoke.
30min. Ficção. Tailândia. 2020

Red Aninsri; or, Tiptoeing
on The Still Trembling Berlin
Wall
by Ratchapoom Boonbunchachoke.
30min. Fiction. Thailand. 2020

O filme queer de espionagem feito na tradição dos filmes dublados tailandeses da era da
Guerra Fria. Uma prostituta-espiã trans é designada para a missão de se disfarçar de homem
gay cis para obter informações importantes de um estudante ativista idealista.
The queer espionage film made in the tradition of Cold-War-era Thai dubbed film. A
transwoman prostitute-cum-spy is assigned a mission to disguise as a cis-masculine gay to
acquire important information from an idealistic student activist.

Ratchapoom Boonbunchachoke
Ratchapoom Boonbunchachoke é realizador tailandês de ascendência
Teochew-Hainanesa, nascido, criado e residente em Bangkok. Formado
em Cinema pela Universidade Chulalongkorn. Trabalha em tempo
integral como roteirista para um estúdio, em que escreve longas
comerciais e séries de televisão.
Ratchapoom Boonbunchachoke is a Thai filmmaker of TeochewHainanese descent, born, brought up and based in Bangkok. He
graduated from the film department of Chulalongkorn University. He
works full-time as a scriptwriter for a studio, writing commercial features
and television series.
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de Naïla Guiguet. 20min.
Ficção. França. 2020

Dustin
by Naïla Guiguet. 20min.
Fiction. France. 2020

Num galpão abandonado, uma multidão está dançando como um só organismo a 145 BPM
de música techno. Dentre eles está Dustin, um jovem transgênero e sua turma: Felix, Raya
e Juan. Ao longo da noite, histeria coletiva se transforma em doce melancolia, e euforia, em
anseio por ternura.
In an abandoned warehouse, a crowd is dancing as one on 145 BPM techno music. Among
them is Dustin, a young transgender and crew: Felix, Raya and Juan. As the night draws on,
collective hysteria morphs into sweet melancholy, and euphoria into yearning for tenderness.

Naïla Guiguet
Naïla Guiguet se formou em 2019 pela escola de cinema La Fémis, onde
fez como estudante o curta “Rough Skin”. Em seu período na Fémis,
ela colaborou com Arnaud Desplechin, Catherine Corsini and Thomas
Salvador. Naïla Guiguet é também DJ e uma das fundadoras do coletivo
Possession. Em um evento do coletivo, ela filmou “Dustin”, seu primeiro
curta como profissional.
Naïla Guiguet graduated in 2019 from the Femis’ Cinema School Scenario
Department, where she made a student short film “Rough Skin”. During
her time at the Femis, she co-wrote with Arnaud Desplechin, Catherine
Corsini and Thomas Salvador. Naïla Guiguet is also a DJ and a founding
member of the Collective Possession. During one such evening, she shoots
“Dustin”, her first short film as a professional.
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Gravidade
de Matisse Gonzalez. 11min. Animação.
Alemanha/Bolívia. 2019

Gravedad
by Matisse Gonzalez. 11min. Animation.
Germany/Bolivia. 2019

Num mundo onde a gravidade muda constantemente, você precisa encontrar algo que te
mantenha com os pés no chão.
In a world where gravity changes constantly, you have to find something to keep you grounded.

Matisse Gonzalez

Matisse Gonzalez é animador, ilutrador e diretor boliviano. Formou-se
em 2019 em Estudos de Cinema e Mídia (Direção de Animação) pela
Filmakademie Baden-Württemberg.
Matisse Gonzalez is a Bolivian animator, illustrator and director who
graduated in 2019 with a Diploma in Film and Media Studies (Animation
Directing) from the Filmakademie Baden-Württemberg.
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de Kathy E. Mitrani. 11min.
Ficção. EUA. 2020

Buzzkill
by Kathy E. Mitrani. 11min.
Fiction. USA. 2020

Em algum lugar no calor do sul da Florida, Adrian fica à mercê de uma atração misteriosa e
decide seguir uma gang de adolescentes. Mas quando invade uma propriedade particular
e se envolve em suas brincadeiras inconsequentes, ela rapidamente se dá conta de que
“pertencer” tem um preço que só ela paga.
Somewhere in the heat of South Florida, Adrian gets mesmerized by a mysterious attraction
and decides to trail a gang of teenagers. But when she trespasses private property and gets
involved in their reckless games, she quickly sees belonging has a price that only she pays.

Kathy E. Mitrani
A roteirista/direitora Kathy E. Mitrani mora atualmente em Nova
York, onde está concluindo o mestrado no Programa de Cinema da
Universidade Columbia. Seu curta anterior, Rozada, foi exibido no Palm
Springs International Short Film Festival, no AFI Fest e escolhido como
destaque pela equipe do Vimeo (Vimeo Staff Pick).
Colombian writer/director Kathy E. Mitrani is currently based in New York
where she is completing her MFA at Columbia University’s Film Program.
Her previous short film, Rozada, screened at Palm Springs International
Short Film Festival, AFI Fest and was chosen as a Vimeo Staff Pick.

77

COMPETIÇÃO
INTERNACIONAL 6

national
competition 6

Acapulco
de Lucía Malandro; Daniel D. Saucedo.
10min. Ficção. Uruguai. 2019

Acapulco
by Lucía Malandro; Daniel D. Saucedo.
10min. Fiction. Uruguay. 2019

O emblemático cinema Acapulco de La Habana abre suas portas para a exibição do filme
Os Ritos Satânico de Drácula. O próprio cinema se torna cenário do filme e o projecionista,
um de seus protagonistas.
The iconic movie theater Acapulco de La Habana opens its doors for the screening of the film
Dracula’s Satanic Rituals. The movie theater itself becomes the setting of the film, and the
projectionist, one of the protagonists.

Lucía Malandro & Daniel D. Saucedo
Lucia Malandro (Uruguai) e Daniel D. Saucedo (Cuba), estudantea da
EICTV, co-dirigiram os curtas-metragem “La Maquina de Pensar en Delia”,
“Tlon Uqbar”, “La casa Inundada”, “Acapulco”, exibidos e premiados
em importantes festivais na Holanda, Cuba, Alemanha, Brasil, México,
Argentina, Espanha, Uruguai, entre outros. Seu primeiro longa-metragem
“Las Hortensias”, foi o projeto ganhador do primeiro Fundo de Fomente ao
Cinema cubano, e atualmente se encontra em desenvolvimento.
Lucía Malandro (Uruguay) and Daniel D. Saucedo (Cuba), EICTV
students, have co- directed the short films La Maquina de Pensar en Delia,
Tlon Uqbar, La casa Inundada, Acapulco, screened and awarded at
prestigious festivals in countries such as Holland, Cuba, Germany, Brazil,
Mexico, Argentina, Spain, Uruguay, among others. Their debut film Las
Hortensias, the winning project of the first Cuban Cinema Development
Fund, is currently in the development phase.
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Viagem ao paraíso
de Linh Duong. 15min.
Ficção. Vietnã. 2020

Trip to Heaven
by Linh Duong. 15min.
Fiction. Vietnam. 2020

Durante uma excursão de ônibus para o Delta do Rio Mekong, madame Tam, de 50 anos,
esbarra com o namoradinho da escola. Ela espera ter uma chance de se reconciliar, mas ele,
talvez não.
During a peculiar tour bus to Mekong Delta, 50-year-old Mdm.Tam bumps into her high school
sweetheart. She’s hopeful for a chance of reconciliation, but maybe he’s not.

Linh Duong
Linh Duong é um realizadora vietinamita extremamente fascinada por
mulheres tristes, angustiadas e ranzizas. Acabou de finalizar uma série de
curtas que tratam desse assunto com um senso de humor peculiar. Seus
filmes foram exibidos e premiados em vários festivais em todo o mundo.
Linh Duong is a Vietnamese filmmaker who is extremely fascinated by
sad, angsty and naggy women. She has just completed a series of shorts
that tackle this topic with a rather quirky sense of humor. Her films have
screened and won awards at various festivals around the world.
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O presente
de Farah Nabulsi. 25min. Ficção.
Palestina. 2019

The Present
by Farah Nabulsi. 25min. Fiction.
Palestina. 2019

No aniversário de casamento, Yusef vai com filha, Yasmine, à Cisjordânia comprar um
presente para a esposa. Entre os soldados, as estradas segregadas e os pontos de inspeção,
será fácil fazer compras?
On his wedding anniversary, Yusef and his daughter, Yasmine, set out in the West Bank to buy
his wife a gift. Between the soldiers, segregated roads and checkpoints, how easy would it be
to go shopping?

Farah Nabulsi
Farah Nabulsi, é realizadora palestina-britânica. Deixou o mundo
empresarial em 2015 para começar a trabalhar na indústria
cinematográfica da Palestina como roteirista e produtora de curtas de
ficção, que exploram temas palestinos importantes para ela.
Farah Nabulsi, is a Palestinian-British filmmaker and first-time director.
She left the corporate world in 2015 to start working in the Palestinian film
industry as a writer & producer of short fiction films, exploring Palestine
related topics that matter to her.
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de Tomer Shushan. 20min.
Ficção. Israel. 2019

Ayn Levana
by Tomer Shushan. 20min.
Fiction. Israel. 2019

Um homem encontra sua bicicleta roubada, e agora ela pertence a um estranho. Em sua
tentativa de reaver a bicicleta, ele luta para permanecer humano.
A man finds his stolen bicycle and it now belongs to a stranger. In his attempts to retrieve the
bicycle, he struggles to remain human.

Tomer Shushan

Diretor e roteirista de Israel. Formado em Cinema pela Minshar School of
Art, Tel Aviv, com bolsa de excelência 2016.
Writer and a film director from Israel. Graduated from the Film
Department of Minshar School of Art, Tel Aviv, with Excellence scholarship
2016.
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Fugir
de Daniel Hernandez Delgadillo. 11min.
Ficção. México/Alemanha/Chile. 2020

Huir
by Daniel Hernandez Delgadillo. 11min.
Fiction. Mexico/Germany/Chile. 2020

Juan, um estudante latino-americano, é forçado a fugir após testemunhar o sequestro dos
seus melhores amigos no México. Juan vive como um desajustado em Berlim, sob a crescente
incerteza de não saber quando será a hora de voltar.
Juan, a young Latin American student, is forced to flee after be a witness of the kidnapping of
his best friends in Mexico. Juan lives as a misfit in Berlin under the growing uncertainty of not
knowing when it will be time to come back.

Daniel Hernandez Delgadillo
Diretor e produtor mexicano. Formado em Artes Audiovisuais pela
Universidade de Guadalajara. Em 2018, seu primeiro documentário “La
raíces del roble” foi reconhecido como o melhor curta documentário pela
Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión (CILECT, CIBA).
Director y productor mexicano. Graduado en Artes Audiovisuales por la
Universidad de Guadalajara. En 2018 su primer documental Las raíces
del roble fue reconocido como el mejor cortometraje documental por la
Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión (CILECT, CIBA).
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Rebelde
de Pier-Philippe Chevigny. 15min.
Ficção. Canadá. 2019

Recrue
by Pier-Philippe Chevigny.
15min. Fiction. Canada. 2019

Para Alex, um ingênuo menino de seis anos, as patrulhas misteriosas que seu pai lidera com
sua milícia de direita são apenas ocasiões para brincar de pique-esconde na mata. Naquela
manhã, entretanto, tudo entrou em foco.
To Alex, a naive six years old boy, the mysterious patrols his father leads with his right-wing
militia are just more occasions to go play hide and seek out in the woods. That morning,
though, it all came into focus.

Pier-Philippe Chevigny
Pier-Philippe Chevigny é um jovem diretor, roteirista e editor de
Quebec. Seus filmes de ficção compartilham um fascínio pelo tema
da subalternidade e por várias questões sociopolíticas da Quebec
contemporânea, como imigração e justiça social.
Pier-Philippe Chevigny is a young director, screenwriter and editor from
Quebec. His fiction films share a common fascination for the theme
of subalternity and for various socio-political issues of contemporary
Quebec such as immigration and social justice.
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Xiao Qiang
sonhou acordado
de Xisi Sofia Ye Chen. 17min. Ficção.
Espanha. 2019

Xiao Qiang Had a Daydream
by Xisi Sofia Ye Chen. 17min. Fiction.
Spain. 2019

Xiao Qiang, de 11 anos, mora com os avós num vilarejo em uma montanha no sudeste da
China, enquanto o pai trabalha numa cidade distante. Depois de levar uma bronca do avô
por ter roubado na escola, Xiao Qiang foge e se perde na floresta. Assustado, no meio da
noite, ele consegue se guiar por uma luz que emana de um templo Budista, um lugar curioso
ocupado por um grupo de jogadores de cartas e um monge que fuma cigarro.
Xiao Qiang (11) lives with his grandparents in a mountain village Southeast China while his
father works in a distant city. After being scolded by his grandfather for having stolen in
school, Xiao Qiang escapes, going into the forest to get lost. Frightened in the middle of the
night he manages to be guided by a light emanating from a Buddhist temple, a curious place
occupied by a group of card players and a monk who smokes cigarettes.

Xisi Sofia Ye Chen
Xisi Sofia Ye Chen (Barcelona, 1994). Como filha de imigrantes chineses
que se estabeleceram nos anos após as Olimpíadas, foi criada falando
qingtianês, mandarim, catalão e espanhol. Aceitando a miscigenação
como condição, busca narrativas por meio das humanidades, do teatro
e do cinema. Xiao Qiang teve um devaneio, como seu primeiro curta, é a
fabulação da cidade natal de sua família.
Xisi Sofia Ye Chen (Barcelona, 1994). As a daughter of Chinese immigrants
that settled in Barcelona during the post-Olympic years, she was raised
in Qingtianese, Mandarin, Catalan, and Spanish. Accepting cultural
miscegenation as a condition, she seeks for personal narratives through
the humanities, theatre, and cinema. Xiao Qiang had a daydream, as
her first short film, is the fabulated exploration of her family’s hometown.
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COMPETIÇÃO
INTERNACIONAL 8

Vaivén

national
competition 8

de Nisha Platzer - 14min.
Documentário. Cuba/Canadá. 2020

Vaivén
by Nisha Platzer - 14min.
Documentary. Cuba/Canada.
2020

Todos os dias Nori, de 18 anos, anda até a estação Bauta para ouvir, observar e sentir a
vibração dos trens que passam. Sua imaginação lúdica nos guia pelo espaço como
testemunhas de sua obsessão e sua experiência sensorial de partida e chegada. Um
vislumbre da adolescência no interior de Cuba.
Every day, 18 year old Nori walks to the Bauta station to listen, watch, and feel the vibrations
of the passing trains. His playful imagination leads us through the space as we witness his
obsession and his sensory experience of arrival and departure. A glimpse of adolescence in
the Cuban countryside.

Nisha Platzer
Nisha Platzer é realizadora e fotógrafa de Vancouver, Canada. Seus
filmes e suas fotos foram exibidos em festivais em três continentes e ela
participou de residências artísticas na América do Sul e do Norte. Dá
oficinas de práticas analógicas e é membro do coletivo Iris Film.
Nisha Platzer is a filmmaker and photographer from Vancouver, Canada.
Her films and photos have been exhibited at festivals on three continents
and she has attended artist residencies in South and North America.
Nisha teaches workshops in analogue practices and is a current member
of Iris Film Collective.
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COMPETIÇÃO
INTERNACIONAL 8

national
competition 8

3 Saídas
Lógicas
de Mahdi Fleifel. 15min. Documentário.
Dinamarca/Líbano/Reino Unido. 2020

3 Logical Exits
de Mahdi Fleifel. 15min. Documentary.
Denmark/Lebanon/United Kingdom.
2020

Uma meditação sociológica sobre as diferentes “saídas” escolhidas por jovens palestinos
para enfrentar a vida nos campos de refugiados.
A sociological meditation on the different “exits” that young Palestinians choose, in order to
cope with life in the refugee camps.

Mahdi Fleifel
Nascido em Dubai, Mahdi Fleifel vive e trabalha entre a Dinamarca, a
Inglaterra e a Grécia. Formou-se pela National Film & Television School.
Seu primeiro filme A WORLD NOT OURS estreou no TIFF ‘12. Em 2016,
Fleifel ganhou o Urso de Prata por A MAN RETURNED. Seu filme seguinte,
A DROWNING MAN, foi selecionado para a Competição Oficial do
Festival de Cannes.
Born in Dubai, Mahdi Fleifel lives and works between Denmark, England
and Greece. Graduated from the National Film & Television School. His
debut feature A WORLD NOT OURS premiered at TIFF ‘12. In 2016 Fleifel
won a Silver Bear for A MAN RETURNED. His follow up, A DROWNING
MAN, was selected in the Official Competition at Cannes, and was
nominated for a BAFTA.
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COMPETIÇÃO
INTERNACIONAL 8

A ilha e o
Continente

national
competition 8

de Laurie Bost & Sébastien Savine. 12min. Ficção/
Fantástico/Experimental. França. 2019

L’ile et le Continent
by Laurie Bost & Sébastien
Savine. 12min. Fiction/Fantasy/
Experimental. France. 2019

Louise é uma sereia. Um dia, um jovem descobre seu segredo.
Louise is a mermaid. One day, a young man discovers her secret.

Laurie Bost & Sébastien Savine
Roteirista e diretora, nascida em 1988, Laurie Bost estudou roteiro em
Nanterre e La Fémis (Oficina de Cenários). Editor de som e diretor,
Sébastien Savine nasceu em 1970. Começou a escrever e dirigir em 2006
com um projeto colaborativo de Machinima. “A Ilha e o Continente” é o
terceiro filme em que trabalham juntos.
A screenwriter and director born in 1988, Laurie Bost studied screenplay in
Nanterre and La Fémis (Scenario Workshop). Sound Editor and director,
Sébastien Savine was born in 1970. He started writing and directing in
2006 with a Machinima collaborative project. “A Ilha e o Continente” is
the third film in which they work together.
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COMPETIÇÃO
INTERNACIONAL 8

national
competition 8

As pipas
de Seyed Payam Hosseini. 14min.
Ficção. Irã. 2020

Bad Badakha
by Seyed Payam Hosseini. 14min.
Fiction. Iran. 2020

Na história do curta-metragem. As pipas está dito que: Garoto da fronteira se apaixona
silenciosamente por garota que vive além da divisa. Ele tenta fazer contato com a garota por
meio da pipa dela, perdida no outro lado da fronteira.
In the story of The Kites short film it is stated that: Border boy silence falls in love with a girl who
lives across the border. She tries to reach out to the girl through the missing girl’s kite on the
other side of the border.

Seyed Payam Hosseini

Nascido em Sanandaj, Irã, em 1990. Formado em arquitetura. Forma
pela associação Iranian Young Cinema (Sanandaj). Diretor Gestor da
produtora de filmes Priya Film Haghighat.
Born in Sanandaj, Iran. Graduated in Architecture. Born on March 5th
1990. Graduate of Iranian Young Cinema Association (Sanandaj Office)
Managing Director of Priya Film Haghighat (Filmmaking) Company.
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DEBATES

produção e coordenação
coordination and production

Ana Lidia Guerrero

Enock Carvalho

Matheus Farias

Liliah Cannes

Tico Dias

Ana Lidia Guerrero
Produção e Coordenação

É produtora, comunicadora e atriz. Possui graduação
em Comunicação Social com habilitação em Rádio e
TV pela UFRJ e atualmente trabalha com produção
audiovisual e marketing, atuando também com gestão
de projetos. Coordena o receptivo do Festival Curta
Cinema desde 2016.

Fabio Baldo

Sabrina Fidalgo

Ana Beatriz Silva

Jéssica Barreto

Marco Arruda

Milena Manfredini

Victor Hugo Fiuza

Diego Lisboa

Pedro Severien

Victor di Marco

Marcio Picoli

Victor Quintanilha

Nilton Resende

Diego Amorim

Simone Cerqueira

Davi Pretto

Ariela Calanca

Ariela Calanca

Ariela Calanca

Felipe Nepomuceno

Lucas Rossi

Sérgio Bloch

Tamiris Tertuliano

Leon Barbero

Lucas Melo

Taiara Guedes

Yuri Costa

Diego Quinderé

Gabriela Giffoni

Rodrigo Ribeyro

Takumã Kuikuro

Thaís Mandarino

DEBATE
ESPECIAL

Special Debate

“Os novos desafios para
os festivais de cinema”

“The new challenges for film festivals”

Ilda Santiago
Festival do Rio
llda Santiago, com formação em Jornalismo e Cinema pela UFF, é diretora
executiva, responsável pela programação do Festival do Rio, um dos
maiores eventos na área de cinema da América Latina. É também uma das
fundadoras do Grupo Estação, tradicional circuito de distribuição e exibição
de filmes de arte no Brasil, com trinta anos de existência. Participou da
aquisição e lançamento de mais de 300 filmes dentro do selo FILMES DO
ESTAÇÃO, dentre eles os primeiros trabalhos de Ang Lee e Todd Haynes.
Organizou e trouxe ao Brasil inúmeras retrospectivas como Ingmar Bergman,
Louis Malle, François Truffaut, Jean Luc Godard, entre muitas outras. É
correspondente do Festival de Cannes no Brasil há 13 anos e foi curadora das
mostras internacionais Premiere Brasil em Nova York (MoMA), Berlim (Haus
der Kulturen der Welt), Lisboa, Shanghai e Washington D.C..
Ilda Santiago, graduated in Journalism and Cinema from UFF, is the executive direction, responsible for the
programming of Festival do Rio, one of the biggest events in the cinema field in Latin America. She is also one
of the founders of Grupo Estação, traditional circuit for distribution and exhibition of art movies in Brazil, being
active for thirty years. Took part in the acquisition and release of more than 300 movies within the label FILMES DO
ESTAÇÃO, having among them the first works of Ang Lee and Todd Haynes. Organized and brought to Brazil several
retrospectives such as Ingmar Bergman, Louis Malle, François Truffaut, Jean Luc Godard, among others. She has
been the correspondent of Cannes Festival in Brazil for 13 years and has curated Premiere Brazil international shows
in New York (MoMA), Berlin (Haus der Kulturen der Welt), Lisbon, Shanghai and Washington D.C.

Tim Redford

Festival Internacional de Curtas de Clermont-Ferrand França
Tim first worked as a Project Manager for Signals Media Arts in Colchester
(United Kingdom) before moving to Santiago de Compostela in Spain, to
take up the position of Director of Curtocircuito Short Film Festival, that he
managed for 8 years. He has been on the Executive Team for ClermontFerrand Short Film Festival in France since 2015, in charge of the international
competition. He is part of the international selection committee and
coordinates the African Perspectives’ programme and the online submission
platform Shortfilmdepot. Tim sits on the board of the Short Film Conference.
Tim primeiramente trabalhou como Gestor de Projeto para Signals Media Arts em Colchester (Grã-Bretanha) antes
de se mudar para Santiago de Compostela na Espanha, para assumir a posição de Diretor do Curtocircuito Short
Film Festival, que ele geriu por 8 anos. Ele faz parte do Time Executivo do Clermont-Ferrand Short Film Festival na
França desde 2015, responsável pela competição internacional. Ele participa do comitê de seleção internacional e
coordena o programa African Perspectives’ e a plataforma de inscrição online Shortfilmdepot. Tim tem assento no
conselho do Short Film Conference.
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“Os novos desafios para
os festivais de cinema”

“The new challenges for film festivals”

DEBATE
ESPECIAL

Special Debate

Mari-Élaine Riou
Festival Regard Québec/Canadá
Após seus estudos cinematográficos na Espanha, onde participou de diversos
projetos culturais até 2009, Marie-Elaine volta a Quebec para iniciar um
bacharelado em Estratégias de Produção Cultural e Midiática (UQAM). Em
seguida passa a integrar a equipe do Festival Regard, onde atualmente é a
diretora geral, além de passar a integrar nos conselhos de administração de
diferentes organizações como Culture Saguenay Lac Saint-Jean, Promotion
Saguenay e l’Office Québec Monde. No nível internacional, ela integra o
conselho de administração da Short Film Conference, além de participar de
jurada em diversos festivais no mundo, como o Festival Curta Cinema, no Rio
de Janeiro, Festival de Busan, na Coréia do Sul e no Festival de Namur, na
Bélgica.
After her cinematographic studies in Spain, where she participated in several cultural projects until 2009, MarieElaine returns to Quebec to initiate a bachelor’s degree in Cultural and Media Production Strategies (UQAM).
Afterwards she integrates the Regard Festival team, where currently she is the general director, besides taking
part in the administrative council of different organizations such as Culture Saguenay Lac Saint-Jean, Promotion
Saguenay e l’Office Québec Monde. On an international level, she takes part in the administrative council of Short
Film Conference, besides participating as juror in many festivals around the world, as Festival Curta Cinema, in Rio de
Janeiro, Busan Festival, in South Korea and in Namur Festival, in Belgium.

Ailton Franco Jr.
Festival Curta Cinema

Formado em Economia e Cinema trabalha como produtor executivo
de cinema e eventos desde 1992. É o idealizador e diretor do Festival
Internacional de Curtas do Rio de Janeiro – Curta Cinema, realizado há
29 anos. Já produziu longas, documentários e curtas-metragens, como:
“Exilados do Vulcão” (melhor longa no Festival de Brasília) e “Agreste”, ambos
de Paula Gaitán, e “Dadá”, de Eduardo Vaisman (Melhor curta no Festival
do Rio 2002). Atualmente produz o documentário “Othelo, o grande”, de
Lucas Rossi (sobre o ator Grande Otelo), e desenvolve os projetos: “Cidade
do Funk”, documentário de Sabrina Fidalgo, e “Juízo”, dirigido por Vinícius
Reis e autoria de João Ximenes Braga.
Graduated in Economics and in Communications (Cinema Studies), at Fluminense Federal University (UFF), Rio de
Janeiro, Ailton Franco Jr. works as executive producer in films and events since 1992. Creator and director of the
Rio de Janeiro International Short Film Festival – Curta Cinema which is being held for 29 years, he has produced
feature films, documentaries and short films, such as “Exilados do Vulcão” (best feature film at Brasília Film Festival)
and “Agreste”, both directed by Paula Gaitán, and “Dadá”, by Eduardo Vaisman (best short film at Rio de Janeiro
International Film Festival, 2002). Nowadays Ailton Franco is producing the documentary “Othelo, o grande”, by
Lucas H. Rossi, and developing the projects “Cidade do Funk”, a documentary by Sabrina Fidalgo, and “Juízo”, by
Vinícius Reis, adapted from a novel by João Ximenes Braga.

93

94

CERIMÔNIA
DE PREMIAÇÃO
AWARD CEREMONY

96

PREMIAÇÃO
AWARDS

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL
GRANDE
PRÊMIO

Grand Prix

International Competition

84
de Daniel Santiago Cortés,
da Colômbia, 2020

“84” traz uma reverberação contínua de uma história que insiste em ser cíclica, em especial
na América do Sul ao partir de material pré existente para construir uma investigação
imagética sobre a própria identidade latino americana e colombiana sujeitada a
desgovernos antidemocráticos - tal discurso se potencializa na montagem, que propõe
uma revolução contínua e reflexiva do olhar.
“84” brings a continuous reverberation of a story that insists on being cyclical, especially in
South America, based on pre-existing material to build a imagery investigation about the
Latin American and Colombian identity subjugated by antidemocratic governments - such
discourse is potentialized by the editing, which proposes a continuous reflexive revolution of
the gaze.
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COMPETIÇÃO INTERNACIONAL
PRÊMIO ESPECIAL
DO JÚRI
Special Jury
Award

International Competition

How to
Disappear
de Leonhard Müllner,
Michael Stumpf,
Robin Klengel, Áustria, 2019

Pelo modo como aborda questões anti-militares à luz do tempo presente, isto feito por
meio de ações obtidas no jogo Battlefield. O filme propõe uma crítica perspicaz e inusitada
as estratégias de batalha encontradas nesse tipo de console, tipo de problematização
das mais importantes em relação às mídias contemporâneas e ao imaginário belicista em
ascensão.
How to Disappear: for the way it approaches anti-military issues in light of the current times,
through from actions obtained from the Battlefield videogame. The film proposes an insightful
and unusual critique of the battle strategies found in this kind of game, a very important
problematization regarding contemporary media and the rising warmonger imagination.
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COMPETIÇÃO INTERNACIONAL
MELHOR
DIRETORA

Best Director
ex aequo

International Competition

The Present
de Farah Nabulsi,
da Palestina, 2019

“O Presente” acentua as tensões entre aqueles que vivem na Palestina, mas que precisam
cruzar território inimigo rotineiramente, riscando um pavio de fósforo que aciona a pólvora;
tensões entre povos irmãos emergem e fazem um pai desesperado ser coagido na presença
da filha pequena. A atuação de pai e filha comove além do desalento que esse tipo de
situação, ainda que ficcionalizada, provoca.
“The present” accentuates the tensions between those who live in the Palestine and must
routinely cross enemy territory, risking to trigger an explosion; tensions between fraternal
peoples arise and a make a desperate father be coerced in front of his young daughter. The
father and daughter act in a way that moves the audience beyond the despair caused by
that kind of situation, even if it is fictious.
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COMPETIÇÃO INTERNACIONAL
MELHOR
DIRETOR

Best Director
ex aequo

+ PRÊMIO
DO PÚBLICO

International Competition

Audience Awards

Ayn Levana
(White Eye)
de Tomer Shushan,
de Israel, 2019

AYN LEVANA (White Eye) alia preocupações formais e um enfoque sensível em relação a
multiplicidade sociocultural presente no Oriente Médio.
Por meio de um longo plano-sequência, o filme nos mostra um retrato da complexidade
política que assola a região.
AYN LEVANA (White Eye) combines formal preoccupations and a sensitive gaze towards the
sociocultural multiplicity of the Middle East.
Through one long sequence shot, the film portrays the political complexity that ravages the
region.
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COMPETIÇÃO INTERNACIONAL
MENÇÃO
HONROSA

Horonable
Mention

International Competition

Wan Ju Wu
de Isabela Bianchi
Espanha, 2020

Os jurados do Curta Cinema 2020 concedem menção honrosa para o filme Wan Ju Wu
(Doll’s House), de Isabela Bianchi, por trazer para a cinematografia, de forma criativa e
singular, a reflexão da objetificação do corpo feminino.
The jury of Curta Cinema 2020 give a Special Mention to Isabela Bianchi’s Wan Ju Wu (Doll’s
House), for bringing to film a reflection on the objectivation of the female body in a creative
and unique way.
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COMPETIÇÃO NACIONAL
GRANDE
PRÊMIO

Grand Prix

National Competition

Prata
de Lucas Melo,
RJ/Brasil, 2020

O Grande Prêmio vai para o filme “Prata”, de Lucas Melo. Em “Prata” (o bairro, o filme), a
amizade é o único refúgio possível para viajar à deriva da incerteza. Graças ao frescor de
sua encenação, ao belo imediatismo de seus planos e à sutileza de sua dramaturgia, este
curta-metragem consegue retratar com precisão e liberdade um lugar e um sentimento
de juventude.
The Grand Prix goes to the film “Prata”, by Lucas Melo. In “Prata” (the neighbourhood, the
film), friendship is the only scape possible to drifting in uncertainty. Thanks to the freshness of
the acting, the beautiful immediacy of the shots and the subtlety of the screenplay, this short
film is able to depict precisely and freely a place and a feeling of youth.
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COMPETIÇÃO NACIONAL
PRÊMIO ESPECIAL
DO JÚRI

Special Jury
Award

National Competition

Minha História
é outra
de Mariana Campos,
RJ/Brasil, 2019

O Prêmio Especial do Júri vai para o filme “Minha História é Outra”, da diretora Mariana
Campos. O afeto é a essência deste curta-metragem híbrido, que mostra a vivência de
mulheres negras periféricas, suas histórias, seus espaços, seus corpos e suas inquietudes.
The Special Jury Prize goes to the film “Minha História é Outra”, by director Mariana Campos.
Affection is the essence of this hybrid short film that shows the experience of peripheral black
women, their stories, their bodies and their restlessness.
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COMPETIÇÃO NACIONAL
MELHOR
DIRETORA

Best Director

National Competition

Menarca
de Lila Halla,
SP/Brasil, 2020

O Prêmio de Melhor Direção vai para Lillah Halla por sua visão incisiva de criar um universo
com poder misterioso, que transcende a dura realidade de uma vila de pescadores. Através
de seu desenho de som, planos intimistas e com pouca luz, e a poderosa atuação de sua
jovem protagonista, MENARCA transmite a urgência de nos proteger de um mundo cruel,
celebrando a curiosidade e o empoderamento diante da perda da inocência, o poder
emancipador da natureza e da sororidade.
The Best Director Award goes to Lillah Halla for her incisive vision of creating a universe
with a mysterious power that transcends the harsh reality of a fishers’ village. Through its
sound design, intimate shots with little lighting, and the powerful interpretation of its young
protagonist, MENARCA conveys the urgency of protecting ourselves in a cruel world,
celebrating curiosity and empowerment in the face of lost innocence, and the liberating
power of nature and sorority.
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COMPETIÇÃO NACIONAL
MENÇÃO
HONROSA

Horonable
Mention

National Competition

Jardim
Fantástico
de Fabio Baldo e Tico Dias,
SP/Brasil, 2020

O júri decidiu destacar com uma Menção Especial o filme “O Jardim Fantástico”, de
Fábio Baldo e Tico Dias, este surpreendente objeto cinematográfico, que com a ternura
e a liberdade típicas da infância, consegue criar o seu próprio ritual, uma brincadeira
agradável, uma viagem misteriosa, um pequeno universo próprio.
The jury decided to highlight with a Special Mention the film “O Jardim Fantástico”, by
Fábio Baldo and Tico Dias, this impressive cinematographic object that is able, with the
typical tenderness and freedom of childhood, to create its own ritual, an enjoyable game, a
mysterious voyage, a small universe of its own.
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COMPETIÇÃO NACIONAL
PRÊMIO
DO PÚBLICO
Audience
Awards `

National Competition

Sabrina
de Jéssica Barreto
SP/Brasil, 2019
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PRÊMIO
CANAL BRASIL

“O que pode
um corpo”
de Marcio Picoli, Victor di Marco,
RS/Brasil, 2020.

O Prêmio Canal Brasil de Curtas tem como objetivo estimular a nova geração de cineastas,
contemplando os vencedores na categoria curta-metragem dos mais representativos
festivais de cinema do país. Convidado pelo Canal Brasil, o júri do Festival Curta Cinema
foi composto pelos jornalistas e críticos de cinema MARIANA TOLEDO, SUSANA SCHILD e
VIVIANE ANGÉLICA. O vencedor recebe o troféu Canal Brasil e um prêmio no valor de
R$ 15 mil e o filme será exibido na programação do Canal Brasil.
The Canal Brasil Short Film Award aims to stimulate a new generation of filmmakers, awarding
the best short films of the most representative film festivals in the country.
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DEPOIMENTOS
PARA CAMPANHA
AMIGOS DO
CURTA CINEMA
TESTIMONIES FOR
THE CROWDFUNDING
CAMPAIGN FRIENDS
OF CURTA CINEMA

Cavi Borges

Estevao Ciavatta

Paulo Halm

Rosane Svartman

Milena Manfredini

Jorge Furtado

Sinai Sganzerla

Anna Azevedo

Fernando Severo

Lucas H Rossi

Allan Ribeiro

Sandra Kogut

Luiz Carlos Lacerda

Daniela Thomas

Lais Bodanzky

Roberto Berliner

Augusto Madeira

Duda Leite

Marcelo Gomes

Mateus Solano

Sabrina Fidalgo

Claudia Priscilla

Kiko Goifman

João Paulo Miranda

Tata Amaral

Philippe Barcinski

Matheus
Nachtergaele

Beth Formaggini

René Guerra

Andrea Cals

Karine Teles

Karim Aïnouz

Ana Luíza Azevedo

Prof. Monica
Muniz de Ruiz

Prof. Marcio Saretta

Maurício Farias
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BENFEITORES
BENEFACTORS

Adriana Copetti
Adriana Pavlova Schwartzenberg
Alessandra Perez
Alfeu Tavares França Filho
Alice Baeta Neves
Alice Kharoubi
Amir Admoni
Ana Carolina Piza Alves de Souza
Ana Costa
Ana Gabriela Duarte Lopes
Ana Lidia Guerrero Villalba
Ana Paula Cardoso
Ana Paula Leite da Silveira
Ana Rosa Tendler
André Felipe Gevaerd Neves
André Dias
André Luiz Tosatti
Andre Pompeia Sturm
Andrea Cals
Andréa Loureiro
Angela Revelo
Angelo Defanti
Anne Azoulay
Átila Moreno da Silva Moreira
Augusto Madeira
Bárbara Defanti
Beatriz Taunay da Graça Couto
Bellina Moresi Britto
Bernard Attal
Beth Ferreira
Betina Itagiba Rodrigues
Binho Souza
Bonobostudio
Breno Soares
Caio Amado Soares
Calebe Lopes
Carlos Alberto Mattos
Carlos Eduardo Estellita Lins
Carlos Eduardo Valinoti
Caroline Jaegger
Charles Dudoignon-Valade
Chiquinho Júnior
Cíntia Domit Bittar
Claudia Grinsztein Dottori
Cleber Garcia Weissheimer
Clelia Bessa
Clementino Junior
Creuza Gravina
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Cristiana Giustino
Cristina Alves
Cristina Motta
Dácio Pinheiro de Andrade
Daniel Caetano
Daniel van Hoogstraten
Daniela Camargo
Daniela Pfeiffer
Daniela Porta Guimarães
Denise Del Cueto
Denise Sollami
Diego Moretto
Diego Pereira dos Anjos
Duda Leite
Edilson Pereira
Edson Carvalho
Eduardo Ades Moraes
Eduardo Gusmão Estellita Lins
Eduardo Lanza
Eduardo Morotó
Eduardo Vaisman
Elena Pessanha Ribeiro
Eleonora Goulart
Eliane Quintão Reis
Émilien Jean Blanchard
Erick de Moraes Azevedo
Estevão Ciavatta Pantoja Franco
Eva Doris Rosental
Ezio Antonio Carvalho de Oliveira
Fabiano Souza Gonçalves
Fábio Baldo
Fabrice Van Michel
Fatima Paes Costa
Felipe David Costa Rodrigues
Felipe Petrucci
Fernanda Chicolet
Fernando Alvares Salis
Fernando Deperon
Filipe Moura
Flavia Brazil
Flavia Lins e Silva
Flavio Ramos Tambellini
Francisco Eduardo Serra Grande Silva
Gabriela Amadori
Gisela Camara
Guilherme Macedo
Guinevere Gaspari
Gustavo Damiao

Gustavo Porto Klein
Henrique Melo Alves
Herve Eric Lagaert
Hsu Chien
Ilda Santiago
Isabela Aquino
Isabela Araujo
Ivanise Ribeiro Queiroga
Izabella Faya
Jayme Del Cueto
Jean-Pascal Hattu
Joana Fonseca Peregrino
Joana Macedo
João Fernando Ferrão Chagas
João Luiz Ribeiro Franco
João Marcelo da Conceição
João Ximenes Braga
Joel Caetano da Silva
Jonas Almeida Braga Amarante
Jordana Berg
Jorge Gracioso
Juan Andrés Belo
Juan Francisco Cox
Julia Levy Tavares
Júlia Vanini
Juliana ferreira
Julio Campagnolo
Karen Barros da Fonseca
Karen Harley
Karen Sztajnberg
Karim Bensalah
Katia Adler
Katia Machado
Katia Regina Ramos Ribeiro
Kerma Lima de Castro
Khalil Charif
Lais Lalá
Laís Werneck
Larissa Maxine
Larissa Vieira O. Lourenço
Larry Green
Laura Fazoli
Laurent Crouzeix
Leandro Corinto
Leila Kaltman
Leila Lak
Leon de Mello Barbero
Leonardo Ayres Furtado

Leonardo Felippe Lourenço da Silva
Lorenna Montenegro
Luciane Ribeiro Franco
Luciano Pérez Fernández
Lucy Massa Guedes
Luisa Clasen
Luiz G. Castro
Luiz Guilherme Guerreiro
Magali Magistry
Márcia Valadares
Marco Antônio de Almeida Cavalcanti
Marco Schmith de Arruda
Marcos Chaves
Marcos Pieri
Marcos Stefan
Margareth Silva de Mattos
Maria Cecília A. Cardoso
Maria Cristina Vignoli Rodrigues de
Moraes
Maria Eugenia Santos
Maria Gusmão Estellita lins
Maria Pia de Almeida
Maria Ribeiro
Marilha Naccari
Marina Fonte Pessanha
Mario Abbade Neto
Mário Diamante
Marion Naccache
Marisa Déa
Mariza Leão Salles de Rezende
Martha Hirsch Gusmão
Mauricio Mattos
Mauro Sant’Anna
Mauro Lucio dos Reis Correa
MECAL
Miguel Moura
Miguel Przewodowski
Mike Filippov
Miriam Gerber
Moema Müller
Natália Mendes Maia
Nepomuceno Filmes
Olivier Chantriaux
Paola Alves Vieira
Paola Barreto
Patricia Bárbara Côrtes Marins
Paul Sobrie
Paula Barreto
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Paula Damazio
Paula Fernandes Arouca de Castro
Paulo Halm
Paulo Knauss
Pedro Butcher
Pedro Rosa
Philippe Barcinski
Poul Erik Kjeldsen
Priscila M. Rosário
Przemek Węgrzyn
Rafael Machado
Rafael Saar
Rafael Spínola Correia
Rafael Vieira
Raphael Cohen
Raquel Krenzinger
Raquel Portugal
Raul Leal
Regina Carvalho
Regina de Fátima Bersot Gonçalves
Renan Barbosa Brandão
Renata Fernandes Jaegger Franco
Renata Martins Alvarez
Ricardo Alves Jr.
Ricky Mastro
Rodolfo Rascão
Rodrigo Amim
Rodrigo Barbieri
Rodrigo Ferreira Campos
Rodrigo Goulart
Rosane Svartman
Rossine Antonio de Freitas
Rubens Marinelli Neto
Ruth Figueiredo de Albuquerque
Ruxandra Medrea Annonier
Sabrina Garcia
Sandra Kogut
Sarah Furtado
Sergio Ribeiro
Sergio Sbragia
Shane Smith
Silvana Leal
Simone Oliveira
Sinai Sganzerla
Suely Weller
Susana Schild
Tadeu Bijos
Tainá Xavier
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Tatiana Leite
Tetê Mattos
Thiago Apolinário
Thiago Freitas Rosestolato
Thierry Henri Edmond Pommier
Tony Queiroga
Tunico Amancio
Vânia Beatriz Estellita Lins
Veronica Oliveira
Victor Hugo Fiuza Barbosa
Victoria Franco
Vilma Lustosa Barbosa
Vinicius Leite Reis
Vinicius Reis
Virginia Palermo
Wagner Bettero Barros
Wagner da Rosa Pirez
Waldir Xavier
Waleska Falci
Wallace Brito Dos Anjos
Zilmar Ribeiro Franco
Zita Carvalhosa
Kim Sun Woo

APOIOS
BENFEITORIA
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FICHA TÉCNICA
+ AGRADECIMENTOS
CREW +
ACKNOWLEDGMENTS

FICHA
TÉCNICA

CREW

DIREÇÃO GERAL | GENERAL DIRECTOR
Ailton Franco Jr.
PROGRAMAÇÃO | PROGRAMMING
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO
PROGRAMMING COORDINATOR
Paulo Roberto Jr.
CURADORIA | CURATOR
Ailton Franco Jr.
Gustavo Duarte
Paulo Roberto Jr.

APOIADORES | SUPPORTER
Amigos do Curta Cinema
“campanha de financiamento coletivo”
Embaixada da França no Brasil
Goethe Institut – Rio de Janeiro
Camões Instituto da Cooperação e da Língua –
Portugal
Bureau de Québec em São Paulo
Consulado Geral da Bélgica no Rio de Janeiro
Consulado Geral da Suíça no Rio de Janeiro
PROMOÇÃO | PROMOTION
Canal Brasil
Canal Curta!
APOIO | SUPPORT
SICAV RJ – Sindicato da Indústria Audiovisual
Firjan
Cavideo
Estação Net Cinema
Festhome
Red Ibero Fest
Shortfilmdepot
Benfeitoria
APOIO INSTITUCIONAL
INSTITUTIONAL SUPPORT
Academy of Motion Picture Arts and Sciences –
OSCAR (R)
Swiss Films
German Films
Unifrance
Festival Detour - Uruguai
Shorts México
REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO
PRESENTED AND PRODUCTION BY
FRANCO – Associação Franco Cultural e Franco
Produções & Filmes
ASSOCIAÇÃO FRANCO CULTURAL
Ailton Franco Jr. – Presidente

PRODUÇÃO EXECUTIVA
EXECUTIVE PRODUCTION
Francisco dos Anjos Jr.
COORDENAÇÃO IMPRENSA
PRESS COORDINATOR
Vania Beatriz Lins
COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DOS DEBATES
COORDINATION AND PRODUCTION
Ana Lidia Guerrero
PROJETO GRÁFICO | GRAPHIC DESIGN
Gabriela Cima
TRADUÇÃO INGLÊS | ENGLISH VERSION
Gabriela Baptista
TRADUÇÃO E SINCRONIZAÇÃO DE LEGENDAS
SUBTITLES SYNCHING AND TRANSLATION
Regina Carvalho
WEBSITE
Bernardo Brik
VINHETA E ABERTURA
VIGNETTE AND OPENING sequence
CAVIDEO
CONTABILIDADE | ACCOUNTING
LB Contabilidade
CAMPANHA DE FINANCIAMENTO COLETIVO
CROWDFUNDING CAMPAIGN
“AMIGOS DO CURTA CINEMA”
Equipe: Ailton Franco Jr, Francisco dos Anjos Jr,
Gabriela Cima, Paulo Roberto Jr, Vania Beatriz Lins
Edição vídeo de lançamento: Lucas H. Rossi e
Fábio Ottoni
Edição vídeos dos depoimentos: Joana Sanz
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Apoio de tradução: Alejandra Vuotto,
Anne Fryzsman, Gabriela Baptista

+ AGRADECIMENTOS
ACKNOWLEDGMENTS
Adriana Rattes
André di Biase
Alejo Franzetti
Breno Soares
Cavi Borges
Cristina Rio Branco
Daniel van Hoogstraten
Duda Leite
Flávio Pougy
Jaime E. Manrique
João Marcelo
Jorge Mangaña
Juan Andrés Belo
Julio Worcman
Laís Rodrigues
Laurent Crouzeix
Leonardo Edde
Lídio Barbosa
Liliam Hargreaves
Lorenna Montenegro
Lucas Murari
Marcelo Marão
Marie Boussat
Marie-Elaine Riou
Marina Pessanha
Mary Ribeiro
Marie-Elaine Riou
Mauro Sant’Anna
Mike Maciel
Nina Rodriguez Lima
Olivier Chantriaux
Olivier Tremblay
Pablo Maytía
Patrícia Bárbara
Robin Mallick
Rodrigo Krul
Ruth Albuquerque
Sandra Kogut
Sergio Allisson
Sylvain Vaucher
Thomas Sparfel
Tim Redford
Tom Oyer
Vilma Lustosa
Walkiria Barbosa
Wallace Brito dos Anjos
Zilmar Ribeiro Franco
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CURTAS DO RIO DE JANEIRO – CURTA CINEMA
RIO DE JANEIRO INTERNATIONAL
SHORT FILM FESTIVAL – CURTA CINEMA

contato@curtacinema.com.br
programa@curtacinema.com.br
producao@curtacinema.com.br

Tel +55 21 2553 8918

www.curtacinema.com.br
www.francoprod.com.br
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