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Curta Cinema began on March 17, 1991, 
with the dream of establishing a space for 
encounters, exchanges and screenings of 
short films that were becoming increasingly 
popular in Brazil and the world. It was born 
out of a desire to reestablish structures to 
promote and support filmmaking, which 
was in shambles at the time. Thirty years 
later, we are still determined to fight for 
independent Brazilian cinema. 

Over those three decades, we saw 
the appearance of new films and 
new experiments with language. New 
generations of filmmakers emerged 
and were able to document the many 
nuances of cultural transformations the 
country was undergoing during all that 
time. Many filmmakers who screened 
their work in the festival were praised and 
became renowned in the the industry. Just 
like them, the festival also kept evolving, 
creating value and cultural significance.

This edition special, celebrating 30 years, is 
the second part of the 30th edition. We seek 
to do what wasn’t possible at first: to bring 
to electronic platforms the experience of 
our workshops, labs, masterclasses, and 
many other educational actions. Naturally, 
we also have part of the film program that 
couldn’t be screened in November along 
with the competitive showcase.

This kind of edition of the festival 
was only possible because we have 
representatives that understand the 
importance of the creative economy for 
national development. We thank all who 
contributed to the creation of the Aldir 
Blanc Law, implemented by different 
spheres of the government. 

At this exclusively online moment, we hope 
we’ll soon return to cinemas. We carry out 
this commemorative edition, screened in 
the whole country, fully aware of the huge 
transformations that are coming in the 
near future. 

Ailton Franco Jr.
Festival Director



O Curta Cinema começou em 17 de março 
de 1991 com o sonho de estabelecer um 
espaço de contato, trocas e exibição 
de curtas metragens que começavam 
a crescer em popularidade no Brasil e 
no mundo. Nascemos da vontade de 
restabelecer estruturas de promoção 
e apoio ao cinema que, na época, se 
encontrava em frangalhos. Trinta anos 
depois mantemos a determinação 
de lutar pela manutenção do cinema 
independente brasileiro. 

Nestas três décadas vimos surgir novos 
filmes e novas experiências de linguagem. 
Surgiram novas gerações de realizadores, 
que foram capazes de registar as diversas 
nuances das transformações culturais 
pelas quais o país passou por todo 
este período. Muitos que exibiram seus 
filmes no festival tiveram consagração e 
reconhecimento no mercado. Assim como 
eles o festival também seguiu evoluindo, 
agregando valor e importância cultural.

Esta edição especial, de comemoração 
dos 30 anos, é a realização da segunda 
parte da 30ª edição. Buscamos fazer 
o que não foi possível num primeiro 
momento: levar para as plataformas 
eletrônicas a experiência das oficinas, 
laboratórios, masterclasses e diversas 
outras ações formativas. Também temos, 
é claro, parte da programação de filmes 
que em novembro passado também não 
teve como ser exibida ao lado da mostra 
competitiva.

A realização desta edição só foi possível 
porque temos representantes que 
entendem a importância da economia 
criativa para o desenvolvimento nacional. 
Agradecemos a todos que contribuíram 
para a criação da Lei Aldir Blanc, 
operacionalizada por diversas esferas do 
poder público. 

Neste momento exclusivamente virtual 
guardamos a esperança para em 
breve retornarmos às salas de cinema. 
Realizamos essa edição comemorativa, 
exibida para todo país, consciente das 
enormes transformações que virão em um 
futuro breve. 

Ailton Franco Jr.
Diretor do Festival
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A Edição Especial de 30 anos do Festival 
Curta Cinema é um segundo momento da 
sua 30a Edição. Realizada após 4 meses 
da sua Mostra Competitiva 2020, esta 
edição comemorativa dá continuidade a 
proposta de celebrar as três décadas de 
existência do Festival. 

Por ocasião da pandemia de Covid 
19, o Festival opta por apresentar uma 
curadoria mais enxuta do que a de anos 
anteriores. A programação é composta 
por quatro mostras e um programa 
educativo direcionado a alunos da rede 
de ensino médio e fundamental.

O Panorama Carioca mantém a sua 
tradição como uma das principais vitrines 
do cinema independente feito no Estado 
do Rio de Janeiro. São ao todo 20 filmes 
representativos do período entre 2019 e os 
primeiros meses de 2021. Alguns inéditos, 

como o novo documentário “AR” da  Beth 
Formaggini, e outros já consagrados por 
importantes festivais brasileiros, como 
“Atordoado Permaneço Atento” do Lucas 
H. Rossi. Como em anos anteriores, o 
Panorama Carioca se mantém fiel ao 
compromisso de compor uma seleção 
orientada pela representação da enorme 
multiplicidade de propostas e narrativas 
existente no cinema carioca.

O Panorama Latino Americano traz uma 
novidade. Seus 32 filmes fazem parte 
de uma curadoria coletiva para a qual 
foram convidados, por intermédio da RED 
IBEROFEST, 9 importantes festivais latino 
americanos. De forma colaborativa os 
festivais sugeriram quais seriam, no seu 
ponto de vista, os mais significativos filmes 
latino americanos do período 2019/20. 
O resultado é uma seleção de altíssimo 
nível e com uma inédita multiplicidade de 
olhar curatorial. É certamente o maior, em 
termos de numero de filmes e programas, 
Panorama Latino Americano já 
apresentado pelo Festival Curta Cinema. 



A Mostra Origens apresenta uma 
seleção de filmes realizados por artistas 
e comunicadores indígenas. O processo 
curatorial  peculiar também se orientou 
por uma espécie de seleção colaborativa, 
assim como no Panorama Latino. 
Procuramos o notável cineasta Takumã 
Kuikuro, que já teve alguns filmes em 
nossas mostras competitivas anteriores, e 
pedimos a ele uma seleção  de quem ele 
considerava como os mais representativos 
realizadores indígenas da atualidade. 
A partir do levantamento destes nomes, 
pedimos a cada realizador a indicação 
de quais filmes eles gostariam de exibir. 
Com o mínimo de intervenção possível, a 
ideia do festival foi compor um panorama 
de filmes indígenas indicados e sugeridos 
pelos próprios, em uma espécie de seleção 
colaborativa orientada pelo Takumã. 
Um ponto comum entre os filmes é a 
reafirmação da oralidade e da memória 
como elementos vitais das cultura dos 
povos nativos brasileiros.   

O resultado final, como não poderia deixa 
de ser, é um amálgama de propostas 
estéticas e abordagens muito distintas 
entre si, que evidencia a riqueza cultural 
do audiovisual indígena. Tal resultado 
não seria o mesmo caso a curadoria 
do festival tivesse optado por meios 
convencionais de seleção; meios que 
estariam invariavelmente marcados por 
uma perspectiva branca e urbana.

Por último o Festival reformula a sua 
tradicional Sessões Escolas no Programa 
Educativo. São quatro programas 
temáticos: Renovação e Reciclagem, 
Imaginação Criativa, Família e Afeto e 
Inclusão. Cada programa é composto 
por dois filmes que são apresentados 
e contextualizados por um educador 
especialista na área.  Os programas 
ficarão disponíveis por um ano no Youtube 
- Sala de Leitura da Secretaria Municipal 
de Cultura do Rio de Janeiro.

Paulo Roberto Jr. 
Coordenador de programação
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The special 30-year edition of Festival 
Curta Cinema is the second part of its 
30th edition. Held four months after 
its Competitive Showcase 2020, this 
commemorative edition resumes the 
celebration of the three decades of the 
festival. 

Due to the Covid 19 pandemic, the Festival 
opted for a leaner program than that of 
previous years. The program consists of four 
showcases and an educational program 
aimed at students in the elementary and 
secondary school system.

Panorama Carioca maintains its tradition 
as one of the leading showcases for the 
independent cinema made in the state 
of Rio de Janeiro. In all, we have 20 
representative films made between 2019 
and the first months of 2021. Some are 
being released for the first time, like Beth 

Formaggini’s new documentary “AR”, and 
others are already acclaimed by important 
Brazilian festivals, like “Atordoado 
Permaneço Atento” by Lucas H. Rossi. As in 
previous years, Panorama Carioca remains 
faithful to the commitment of representing 
the enormous multiplicity of proposals and 
narratives in Rio’s film production.

The Latin American Panorama brings 
a new feature. Its 32 films are part of a 
collective curatorship to which 9 important 
Latin American festivals were invited 
through RED IBEROFEST. Collaboratively, 
the festivals suggested which Latin 
American films they considered to be the 
most significant of the 2019/20 period. The 
result is a high-quality selection with an 
unprecedented multiplicity of curatorial 
gazes. It is certainly the largest Latin 
American Panorama presented by Festival 
Curta Cinema in terms of number of films 
and programs.

10



Paulo Roberto Jr. 
Programming Coordinator 

The Origins Showcase presents a selection 
of films made by indigenous artists. The 
peculiar curatorial process was also guided 
by a kind of collaborative selection, as in the 
Latin American Panorama. We reached 
out to the remarkable filmmaker Takumã 
Kuikuro, who had some films participating 
in our previous competitions, and asked 
him select the indigenous filmmakers he 
considered to be the most representative 
today. Based on that list of names, we 
asked each filmmaker to choose the films 
they would like to screen.  With the least 
intervention possible, the idea of the festival 
was to compose a panorama of indigenous 
films they suggested themselves, in a 
kind of collaborative selection guided by 
Takumã. One common feature among the 
films is to reassert orality and memory as 
vital elements of the culture of Brazilian 
indigenous peoples. The final result, of 
course, is an amalgamation of aesthetic 
proposals and very different approaches, 
which highlights the cultural richness of 
indigenous audiovisual production. 

It wouldn’t be the same if the festival had 
opted for conventional means of selection, 
which would invariably be marked by a 
white and urban perspective.

Finally, the Festival reformulated its 
traditional School Sessions in the 
Educational Program. There are four 
thematic programs: Renewal and 
Recycling; Creative Imagination; Family, 
Affection and Inclusion. Each program is 
composed by two films that are presented 
and contextualized by an educator 
specialized in the area.  The programs 
will be available on YouTube for one year - 
Reading Room of the Municipal Secretary 
of Culture of Rio de Janeiro.

11
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de Beth Formaggini
3min . RJ . 2021

de Lúcio Branco
11min . RJ . 2020

A COVID 19 vista de dentro.

Covid 19 seen from the inside.

Travelling adiante é uma tentativa de breve mirada de longo alcance da sua trajetória 
audiovisual e humana, sem perder o foco sobre a coerência da figura do realizador de ontem 
e de hoje, enquanto expoente criativo do dito Cinema de Invenção.

Travelling Ahead is an attempt to take a brief, long-range look at his audiovisual and human 
trajectory, without losing focus on the coherence of the figure of the director of yesterday and 
today, as a creative exponent of the said “Invention Cinema”.

AR

TRAVELLING
ADIANTE

14

PANORAMA 
CARIOCA 1



de Enrique Amud, Lucas H. Rossi dos Santos
5min . RJ . 2020 

O jornalista Dermi Azevedo nunca parou de lutar pelos direitos humanos e agora, três 
décadas após o fim da ditadura, assiste ao retorno das práticas daquela época.

Journalist Dermi Azevedo never stopped fighting for human rights, and now, three decades 
after the end of the dictatorship, he is witnessing the return of practices from that time.

ATORDOADO
PERMANEÇO ATENTO

de Rodrigo Boecker e Giovanna Giovanini
15min . RJ . 2020

Chiquito Chaves, 71 anos, é um fotógrafo brasileiro ainda na ativa. Através de suas lentes, 
viajamos por 40 anos de história do jornalismo impresso brasileiro, uma mídia ameaçada 
por todos os lados, principalmente pela revolução digital, as ‘fake news’ e pelo descrédito 
atribuído a ela por líderes mundiais que veem jornalistas como ‘inimigos do povo’.

Chiquito Chaves is a prestigious 71-years-old Brazilian visual poet and independent 
photographer. Through its lens, we travel through 40 years of Brazilian journalism history, 
a media threatened on all sides, especially by the digital revolution, the ‘fake news’ and the 
discredit attributed to it by world leaders who describe journalists as ‘public enemies’.

QUEM MATOU 
CHIQUITO CHAVES?
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de Breno Soares
15min . RJ . 2020

Retrato documental sobre Paulo Dallier, pintor expressionista, 85 anos e sua luta para 
continuar pintando diante de um processo de sua família para retirá-lo do ateliê.

A documentary portrait about Paulo Dallier, expressionist painter, 85 years old and his 
struggle to keep painting while facing a process from his family to remove him from his atelier.

AQUI É 
MEU LUGAR

de Gregory Baltz 
17min . RJ . 2020

Em 1964, dias após o golpe militar, o empresário Assis Chateaubriand criou a campanha 
“Ouro para o bem do Brasil”, por meio da qual convidava a população brasileira a doar bens 
e ajudar a acabar com a dívida externa do país. Ao traçar olhares sobre a campanha e o 
momento político da época, o filme é uma análise sobre a História a partir da memória do 
ontem e do hoje.

 In 1964, some days after the military coup, the business man Assis Chateaubriand created the 
campaign Gold for Brazil’s sake, inviting the Brazilian people to donate belongings for helping 
the end of the country’s external debt. Observing the campaign and the former political 
moment, the movie analyses the History from the ancient and the current memory.

OURO PARA O BEM 
DO BRASIL
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de Leonardo Martinelli
10min . RJ . 2020

Em um futuro próximo, a crise climática atinge um ponto irreversível. Uma freira e um padre 
se encontram para conversar sobre o desaparecimento dos insetos. A freira está incerta de 
suas crenças nesse mundo que parece ter sido abandonado por Deus, e começa a ter visões 
estranhas.

In the near future, the climate crisis reaches an irreversible point. A nun and a priest meet to 
talk about the disappearance of insects. The nun is uncertain of her beliefs in this world that 
seems to have been abandoned by God, and is beginning to have strange visions.

O PRAZER DE
MATAR INSETOS

de Diego Quinderé de Carvalho
10min . RJ . 2019

Enquanto tenta fazer um filme sobre um gari pai-de-santo, Diego começa a se abrir para 
uma religião que sempre esteve ao seu redor, mas nunca havia percebido. Uma história 
pessoal de descoberta sobre a materialização de encantamentos e do sagrado.

While trying to make a movie about a street cleaner that is also a priest of Candomblé, Diego 
begins to open up to a religion that has always been around, but he had never noticed. A 
personal story of discovery about the materialization of enchantments and the sacred.

CORPO ABERTO
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de Janaína Oliveira Refem
e Rodrigo Dutra
14min . RJ . 2019

O filme apresenta Joãosinho da Goméa como narrador principal de sua história. Com músicas 
cantadas por ele, performances provocadoras e arquivos diversos que ressaltam o quanto 
ele foi e é importante para as religiões de matriz africana. A Rainha Elizabeth II disse que se 
o candomblé tivesse um rei, esse seria Joãosinho da Goméa, o Rei do Candomblé.

The film presents Joãosinho da Goméa as the main narrator of his own story. With songs sung 
by him, provocative performances and various files that point out just how important he was 
and is to afro-american religions religions. Queen Elizabeth II mentioned that if candomblé 
had a king, that would be Joãosinho da Goméa, the King of Candomblé.

JOÃOSINHO DA 
GOMÉA, O REI DO 
CANDOMBLÉ

de Tila Chitunda
17min . RJ . 2019 

A diretora mergulha no passado de seu pai ao conhecer a freira que ajudou sua família a 
fugir da Guerra Civil que expulsou muitos angolanos de suas terras nos anos 1970. Eles vieram 
para Olinda, e, como homenagem, a primeira filha nascida no Brasil ganhou o nome dessa 
mulher. 

The director dives into in her father’s past when she meets the nun who helped her family 
escape the Civil War that expelled many Angolans from their lands in the 1970s. They came 
to Olinda, and, as a tribute, the first daughter born in Brazil was named after that woman.

NOME DE BATISMO:
FRANCES 
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de Roberto Berliner
16min . RJ . 2019

Em 18m² de Copacabana, o Bip Bip se transformou num patrimônio cultural. O bar refletia 
o espírito de seu dono, Alfredinho, onde construiu sua família. O filme é um registro do seu 
velório, que começou no bar e tomou o cemitério no carnaval.

Occupying 18m² of Copacabana, Bip Bip has become part of the city’s cultural heritage. The 
bar, where he raised his family, reflected the spirit of its owner, Alfredinho. The film is a record 
of his wake, which started at the bar and took over the cemetery during Carnival.

VIVA
ALFREDINHO!
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de Luisa Marques e Darks Miranda 
14min . RJ . 2020

Um ser híbrido surge da exploração do látex e tenta sobreviver em meio à destruição do 
mundo como conhecemos, junto a outros seres reais e imaginados, agarrando-se ao que 
ainda pode existir depois do fim.

A hybrid being arises in a forest exploited for its latex and, together with other imaginary and 
real entities, tries to survive amid the destruction of the world as we know it, clinging to what 
may exist after its end.

ZONA ABISSAL

de Rossandra Leone
19min . RJ . 2019

Em um Rio de Janeiro futurista nada parece ter mudado. Abuso de autoridade, violações de 
direitos, racismo e machismo ainda dão o tom da relação do poder público com a favela. 
Dessa vez, entretanto, algo parece estar para mudar.

In a futuristic Rio de Janeiro nothing seems to have changed. Abuse of authority, violations 
of rights, racism, and machismo still set the tone for the government’s relationship with the 
favela. This time, however, something seems to be about to change.

BLACKOUT 
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de Alek Lean
3min . RJ . 2020

A partir do séc. XVII no Brasil, foram criadas obras de arte com cenas de escravização inseridas 
em paisagens que são tentativas de descrições eurocêntricas idealizadoras da escravidão 
como um mundo exótico e até mesmo bonito de apreciar. O que está por trás da beleza do 
quadro “Engenho de Mandioca” do espanhol Modesto Brocos, através da narrativa de uma 
das mulheres retratada ao fundo desta pintura.

From the century. XVII in Brazil, works of art were created with scenes of enslavement inserted 
in landscapes that are attempts at Eurocentric descriptions idealizing slavery as an exotic 
and even beautiful world to appreciate. What is behind the beauty of the painting “Engenho 
de Mandioca” by the Spanish Modesto Brocos, through the narrative of one of the women 
portrayed in the background of this painting.

POR TRÁS DAS TINTAS

de Lívia Uchôa
3min . RJ . 2020

De uma massa amorfa surgiram formas e... boom!

From an amorphous mass, shapes emerged and ... boom!

BIG, BANG,
BOOM 
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de Daniel Paes
15min . RJ . 2020

Brasil e Deus era o lema. Meu Deus, quantos deuses havia antes? Um homem golpeado 
no país segregado elabora, entre a vida e a morte, a possibilidade de superação. Haverá 
possibilidade de avanço através da religação com os fundamentos perdidos. Terceira parte 
da trilogia do Brasil Profundo.

Brazil and God were the motto. My God! How many Gods were there before? Between 
life and death, a stricken man elaborates the possibility to overcome. There’s a chance to 
breakthrough by reconnecting with lost principles. This is part three of the “Brasil Profundo” 
(Deep Brazil) series.

MARÉ MANSA
TRAIÇOEIRA

de Tiago Fonseca
15min . RJ . 2019

Um conto de fadas pós pornô sobre a homofobia na infância.

A fairy tale about homophobia in childhood.

PAPINHA
DE GOIABA 

PANORAMA 
CARIOCA 3
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de Chico Serra 
30min . RJ . 2020

Documentário afetivo, ensaio audiovisual e cinebiografia do músico e desenhista Mario 
Travassos (1978-2017), morto numa clínica de saúde mental. Narrado através de sons e 
imagens gravados pelo próprio músico, além de de depoimentos de amigos e parceiros 
musicais.

Affective documentary, film-essay and biopic of the musician and artist Mario Travassos, 
killed in a mental institution in 2017. Narrated through recorded sounds and images by the 
musician himself, as well as testimonials from friends and musical partners.

AMOR E LUZ

de Rafaela Barreto e Luca Salgado 
5min . RJ . 2020

A partir de uma busca pela história de seu bairro, que ninguém conhece, Luca percebeu que 
o lugar onde cresceu sempre foi o mesmo. Em tempos de quarentena, se defronta com um 
espaço que também nunca mudou: sua casa. Luca se vê preso em um lugar que carrega 
inúmeras memórias, e a verdade é que se dói com isso. É impossível enxergar-se além delas, 
e, ao mesmo tempo, se percebe diferente em um lugar que o impede de sê-lo.

From a search for the history of his neighborhood, which nobody knows, Luca realized that the 
place where he grew up was always the same. In times of quarantine, he faces another space 
that has also never changed: his home. Luca finds himself trapped in a place that carries 
countless memories, and the truth is that it does no good. It is impossible for him to see himself 
beyond those memories, and, at the same time, he feels different in a place that prevents him 
from being so.

MEMÓRIAS
DE PAREDE

PANORAMA 
CARIOCA 4
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de Leo Barros
30min . RJ . 2020 

“Arroz, Feijão e Cinema” é um registro dos impactos transformadores que uma sala popular 
de cinema, o Ponto Cine, trouxe para a vida da população de Guadalupe e bairros adjacentes 
no subúrbio carioca, através de uma programação exclusivamente de filmes brasileiros e 
projetos de formação de plateia.

“Arroz, Feijão e Cinema” is a record of the transformative impacts of a community-based movie 
theater called Ponto Cine on the lives of the people of Guadalupe and nearby neighborhoods 
in the suburbs of Rio de Janeiro, through a program of Brazilian films only and audience 
development projects.

ARROZ, FEIJÃO 
E CINEMA
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PANORAMA
LATINO AMERICANO
LATIN AMERICAN 
PANORAMA
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de Carlos Felipe Montoya 
12min . Colombia . 2019

Diego mora com o pai em uma casa sem objetos, móveis ou algo parecido. Todas as noites, 
ele e o pai se sentam no chão para compartilhar um jantar modesto. Um dia, o menino 
encontra uma cadeira na floresta e decide levá-la para casa. No entanto, o pai não concorda 
em trazer uma coisa de fora e manda que ele a leve embora. Diego volta para a floresta e 
deixa a cadeira em seu lugar. 

Diego lives with his father in a house without things, without furniture, without anything. One 
day he finds a chair deep in the woods and the desire of possession arises. Diego takes the 
chair back home but the father disagrees and orders him to return it. At night, the father 
recognizes the boy’s feeling of dearth and allows Diego to bring the chair again. Diego returns to 
the forest but something has happened, something really big. He can’t bring the chair this time.

EL TAMAÑO
DE LAS COSAS

de Fernando Restelli, Francisco Fantin
 12min . Argentina . 2020

Preso em um prédio em construção, Pedro, um velho ciclista que virou vigia noturno, relembra 
a juventude.

Locked in a building under construction Pedro, an old cyclist turned into a night watchman, 
remembers his youth.

SUEÑOS DE PEDRO 
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de Antanas Amador
16min . México . 2020

Kevin é um menino de 8 anos. No dia da apresentação da irmã, ele enfrentará a perseguição 
constante do tio. É a história de uma criança que busca fechar o círculo das circunstâncias 
familiares para dormir, sem imaginar que tal fechamento causaria uma surpresa catártica 
na família.

Kevin is an 8-year-old boy, who on the day of his sister’s presentation will face constant 
harassment by his uncle. It is the story of a child who seeks to close the circle of family 
circumstances to sleep, without imagining that such a closure would cause a cathartic surprise 
in his family.

RECUERDO DE
MI PRESENTACIÓN

de Domingo Pablo Ortiz
11min . México . 2020

Uma mulher idosa sonha que é um crocodilo. À noite, ela é perseguida por uma coruja que 
não a deixa dormir. Com a ajuda de um Hmen (xamã maia) e por meio de rituais tentam 
decifrar qual é o seu lamento.

An old Mayan woman dreams about being a crocodile. In the night an owl stalks her and does 
not allow her to dream anymore; tired of this, she goes in search of a shaman to ask for help.

NAAYILO’OB JA 
(Sueños de agua)
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de Joel Vazquez Cardenas
22min . México . 2020

Quando um meteoro cai na fazendo do pai e destrói sua plantação, Salvador Huerta precisa 
salvá-la de um agiota violento. Contra seus próprios princípios, ele e o padre da cidade fazem 
com que os moradores acreditem que a rocha é sinal divino, mas quando a mentira sai do 
seu controle, Salvador precisa escolher entre manter as terras ou a dignidade.

When a meteorite crashes on his late father’s farm and destroys his harvest, Salvador Huerta 
must attempt to save it from a ruthless loan shark. Against his own principles, he and the local 
priest lead the townspeople to believe the rock is a sign from God, but when the lie grows out 
of control, Salvador must choose between his land and his dignity.

ASI EN LA TIERRA
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de Erika Oreguel
15min . México . 2019

Lucia e a família enfrentam as consequências de viver no lago que faz a divisa entre 
Michoacán e Guanajuato, durante uma guerra entre o narcotráfico e o governo.

Lucia and her family face the consequences of living in the lake that joins the
border of Michoacan and Guanajuato, in a war unleashed by drug trafficking and
the government.

LA FRONTERA

de Yudiel Landa
18min . México . 2020

No ano de 2013, surgiram no estado de Michoacán os Grupos de Autodefesa Comunitária, 
com o objetivo de expulsar os cartéis das comunidades. Em 2014, os grupos saquearam e 
incendiaram propriedades vinculadas ao narcotráfico na cidade de Nueva Italia, inclusive 
o único cinema em funcionamento. “E agora, o que vamos fazer se não temos cinema?”, 
pergunta uma das vozes do filme.

In 2013, self-defense groups originated in the state of Michoacán with the aim of eradicating 
cartels from their communities. But it was not until 2014, when in Nueva Italia, Michoacán, the 
self-defense groups looted and burned properties linked to drug trafficking, including the only 
existing cinema in the town. “Now what are we going to do if we don’t have a cinema?” Asks 
one of the voices in the documentary.

LO QUE  NOS QUEDA
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de Manuel Acuña
11min . México/Cuba . SC . 2019

Uma viagem sem direção nas entranhas de uma cidade perdida 20° abaixo de zero com um 
gato preto.

A journey without direction, where a trailer goes into the bowels of a missing city,a black cat 
and 20º below zero.

EXPIATORIO

de Sandra da Silva
10min . Paraguay . 2019

Anita é inocência e frescor, negligenciada pelos mais velhos. Ela vende tangerinas na cidade. 
Até que um dia sua infância e vida lhe são tiradas. Com base em acontecimentos reais, essa 
história simples e poética consegue captar os sentidos e sensibilidades do espectador em 
poucos minutos.

Anita is innocence and freshness, neglected by the elders. She sells tangerines in the city. Until 
one day her childhood and life are taken away. Based on real events, this simple and poetic 
story manages to capture the viewer’s senses and sensibilities in a few minutes.

CON OLOR 
A MANDARINA
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de Maria Avalos
20min . Paraguai . 2020 

Marta (15) mora com o avô Atilio (60) em uma pequena cidade chamada Valenzuela, no 
interior do Paraguai. Devido ao machismo do velho, trabalha com ele desde cedo, vendendo 
ervas na praça central da cidade. Como resultado desse trabalho, ela adquire um grande 
conhecimento sobre as plantas medicinais que mais tarde usará para aliviar o mal que a 
aflige.

Marta (15) lives with her grandfather Atilio (60) in a small town called Valenzuela, in Paraguay. 
Due to the old man’s sexism, she works with him from an early age, selling herbs in the central 
square. As a result of this work, she acquires a great deal of knowledge about medicinal plants 
that she will later use to alleviate the evil that afflicts her.

LA YUYERA 
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de Daniela Abad
14min . Colombia . 2020

Alan e Adriana desocupam a casa. Eles tentam tirar do quarto uma cama de casal, que fica 
presa entre os dois, separando-os no espaço e impedindo que se vejam. Essa impossibilidade 
se torna a possibilidade de este casal se explicar e dizer um ao outro porque estão deixando 
para viver juntos.

Alan and Adriana are taking everything from their home, to let it empty. They try to take out 
a double bed from their room and it gets stuck between them, pull them apart and block the 
view. As they can´t see each other, they find the possibility to talk and give each other reasons 
why they are stopping living together.

LA CAMA

de Macarena Fernández Puig 
21min . Uruguay . 2020

Federico e Macarena dialogam, se encontram e se desencontram, em espaços e tempos 
passados, imaginários, interdimensionais. O inverno é um choque, a noite mais longa e fria 
para um coração que busca incansavelmente calma, sentido e uma saída.

Federico and Macarena talk, meet and grow apart, in past, imaginary, interdimensional 
spaces and times. Winter is a shock, the longest and coldest night for a heart that tirelessly 
seeks calm, meaning and a way out.

EL FIN DEL INVIERNO
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de Emmanuel Vidal Cogollo
6min . Colombia . 2020

Um camponês de meia-idade, acostumado à solidão da floresta, encontra um morador da 
cidade em circunstâncias terríveis. Um drama psicológico que mostra como as condições 
mais extremas podem provocar os sentimentos mais inesperados e trazer à tona feridas 
profundas do passado.

A middle-aged peasant, used to the loneliness of the forest, meets a city dweller in terrible 
circumstances. A psychological drama that shows how the most extreme conditions can 
provoke the most unexpected feelings and bring up deep wounds from the past.

MACHO 

de Julián Hernadez
30min . México . 2020 

Orlando e Saúl se encontram. O primeiro é um ginasta universitário que tenta não ser definido 
por sua soropositividade; enquanto Saúl é inseguro e mal entende o que é preciso para ter 
uma vida sexual ativa. O encontro entre os dois resultará em uma nova forma de ver a vida, 
onde o sexo passa a ser um encontro e não uma forma de se afastar dos outros.

Orlando and Saul meet by accident. The first one is a self-confident young man, university 
gymnast who avoids that his HIV-positive status defines him; while Saul, on the opposite, is 
insecure and barely understands what having an active sexual life means. The meeting will 
result in a new way of seeing life, one without fear where sex is an encounter and not a way of 
getting away from others.

EL DIA
COMENZÓ AYER 
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de Paola Vela
16min . Perú . 2019

Registro observacional do trabalho manual e de sua representação na produção artística. 
Aqui podemos ver as ações, métodos e modos de ver de Ana, uma artista que está no momento 
inicial da criação de suas obras. A câmera registra sua forte relação com os objetos, como os 
compila ou como pretende manipulá-los, sem deixar claro se serão o ponto de partida ou o 
produto final de seus projetos artísticos. Os hábitos do processo criativo.

Here, we can see the actions, methods and ways of seeing of Ana, a visual artist, who is at 
the beginning of the creation of new artworks. The camera registers her strong relation with 
the objects and how she compiles them or how she intends to manipulate them without a 
clear idea on how they will be used: if they will be the starting point or the final product of her 
artistic production. This is an observational video on the habitus at the beginning of a creative 
process. 

FRAGMENTOS 
POTENCIALES 
DE OBRAS PARA 
DESPLEGAR 
FRACTAL Y 
CÍCLICAMENTE 
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de Leinad Pájaro De la Hoz
12min . Colombia/Cuba . 2019

ATMÓSFERAS

Uma viagem ininterrupta por uma rua de San Antonio de los Baños, Cuba. O filme explora 
os diferentes estados de espírito, ritmos, rostos e vazios que coexistem na proximidade 
do espaço prismático do quarteirão. Uma meditação sensorial sobre o tempo e o espaço 
cinematográfico, Atmósferas oferece um olhar sobre a rotina, o lazer e a auto-expressão em 
Cuba, que ao mesmo tempo é de uma geração inteira.

An uninterrupted journey through a street in San Antonio de los Baños in Cuba. The film 
explores the different moods, rhythms, faces and voids that coexist in close proximity within 
the prismatic space of the street which at the same time is the time of a whole generation.

de Nicole Remy
3min . Perú . 2019

A memória como paisagem onde se enterram as lembranças fora do mundo.

The memory as a landscape where memories outside the world are buried.

S/T
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de Juan María Bianchini 
18min . Argentina . 2020

Um relacionamento, duas pessoas, canções, danças, um amor, beijos por vídeo, chamadas de 
vídeo. A tecnologia no relacionamento, as pessoas no meio. Os aviões, a internet, a câmera.  
Momentos de proximidade, distância.

A relationship, two people, songs, dances, a love, video kisses, video calls. Technology in the 
relationship, people in the middle. The planes, the internet, the camera. Moments of closeness, 
distance.

ESTA OBRA NO HA
DE TENER TÍTULO

de Victoria Maréchal 
18min . Argentina . 2019

Existem lugares mais imagináveis que outros? Trípoli, na Líbia, aparece no Google Earth como 
uma cidade esvaziada, abandonada e destruída. Uma cidade que ainda não foi fotografada 
pela plataforma. No outro lado, a pequena ilha italiana de Lampedusa ganha vida com as 
suas fotografias de biquínis, turistas e crianças de bicicleta. 

Are there places more imaginable than others? On Google Earth, Tripoli is depicted as an 
emptied, abandoned and destroyed city. It is also a city that has not been photographed 
by the program yet. Across the sea, the small Island of Lampedusa seems so real with its 
photographs of swimmers, tourists and children riding bicycles. Tripoli and Lampedusa, face-
to-face, separated by the sea : synthetic images on one side and photographs on the other. 
How do these representations build our imaginary? From one bank to the other, the sonic 
landscape tells us what the images have forgotten.

FRONTERAS II
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de Maria Jesús Saiz
16min . Chile . 2020

Amara (12) e Noni (10) encontram um bebê abandonado na vegetação. Depois de escondê-
la o dia inteiro, uma delas decide procurar a mãe pelo YouTube.

Amara (12) and Noni (10) find a baby abandoned in the vegetation. After hiding her the whole 
day, one of them decides to look for her mother on YouTube.

CABRA CHICA 

de Karin Porley von Bergen
13min . Uruguay . 2020

Marcos volta para a casa do pai ainda processando o episódio de violência que o levou a 
se afastar. A deterioração de seu pai se agrava. O equilíbrio da família foi abalado. Pai e 
filho não sabem como enfrentar a nova situação. Em uma viagem para retomar o trabalho 
nas colmeias abandonadas do pai, Marcos tem um encontro que o levará a vislumbrar a 
extensão do rio que alimenta nossas mais profundas tristezas.

Marcos returns to his father’s house still processing the episode of violence that made him 
leave. His father’s deterioration worsens. The family’s balance has been upset. Father and son 
don’t know how to face the new situation. On a trip to resume work in his father’s abandoned 
hives, Marcos has a meeting that will lead him to glimpse the length of the river that feeds our 
deepest sorrows.

YÍ (EL RIO QUE 
NO SE CORTA)
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de Roberto Friesco
10min . México . 2020

Em uma cidade pequena na China, o jovem Yijie vende frutas em uma modesta bicicleta. 
Parado em uma rua, ele testemunha Yong, um garoto de sua idade, roubando a bolsa de 
uma cliente. Eles se reencontram algumas ruas à frente. Apesar de não se conhecerem, 
decidem passar a tarde juntos e compartilhar seus sonhos e intimidades.

In a small town in China, young Yijie sells fruit around the city in a modest food bike. Stationed 
on a street, he witnesses how Yong, a boy his age, steals the purse of one of his customers. 
Both meet streets ahead. Despite not knowing each other, they decide to spend the afternoon 
together and share their dreams and intimacies.

WHEELS

de Juana Castro
15min . Colombia . 2019

Paula é uma jovem de espírito livre que mora sozinha com o pai músico. No fim da adolescência, 
ela está em plena fase de experimentação: drogas, sexo, festas, amigos ... A vida social é tudo 
neste momento de afirmação e autoconhecimento. No entanto, sua aparente segurança 
vacila quando o amor cruza seu caminho. Quando tudo dá errado, ela volta para casa e tem 
um encontro com o pai que a ajudará a encontrar a calma que procura.

Paula is a free-spirited young woman who lives with her musician father. In her late teens, she 
is exploring life to the full: sex, drugs, alcohol, parties, friends. Her social life is her be all and 
end all right now, affirmation and self-recognition, until love crosses her path.

EL DIBUJO
DE UN PEZ
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de Francisco Bouzas 
13min . Argentina . 2019

Na Cidade Oculta, um grupo de jovens sonha com os entes queridos que morreram, enquanto 
uma presença fantasmagórica ronda as ruas da favela.

In Hidden City a group of youngsters are dreaming with their dead loved ones, while a ghostly 
presence walks around the streets of the slum.

TODO LO CERCANO SE 
ALEJA ALEJA

PANORAMA
LATINO AMERICANO 5



de Paulina Rodriguez 
11min . México . 2020

O aquecimento global está provocando mudanças no clima e nos padrões da colheita de 
Sierra Norte de Puebla, mas os moradores se mantêm fiéis às suas tradições e fazem uma 
mudança inspirada em sua comunidade e cultura.

Global warming is producing changes to the climate and harvest patterns in the Sierra Norte 
de Puebla, but its inhabitants remain firm to their traditions and exert a change motivated by 
their community and culture.

VAPOR DE
LAS RAÍCES

de Miguel León e Claudia Osejo
9min . Colombia . 2020

Uma tartaruga vive em paz no fundo do mar, até que um acidente espetacular a força a 
lutar pela sobrevivência e sofrer as mudanças físicas e ambientais produzidas pela falta de 
consciência dos seres humanos.

A turtle lives peacefully at the bottom of the sea, until an apparatus accident forces him to fight 
to survive and undergo the physical and environmental changes that human unconsciousness 
has produced.

LA TORTUGA DE 
PLÁSTICO
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de Yassmina Samudio
5min . Paraguay . 2019

Em um futuro pós-apocalíptico, em que o oxigênio é comercializado, Magali, uma menina de 
9 anos, se arrisca por um gesto de esperança e amor.

In a post-apocalyptic future, in which oxygen is commercialized, Magali, a 9-year-old girl, 
takes a chance on a gesture of hope and love.

EL PUNTO VERDE 
EN EL AÑO 3785

de Irma Cabrera Abanto
3min . Perú . 2019

Água do Titicaca e do Rio Chili, água como sangue da terra, protagonista de mitos, lendas 
e lutas. Este filme é a reinterpretação de um filme Super 8 emocional feito em colaboração, 
que mostra de uma perspectiva diferente um problema social onde o yakumama (água) é o 
protagonista.

Water from Titicaca and the Chili River, water like blood from the earth, as the protagonist of 
myths, legends and struggles. This film is the re-interpretation of an emotional Super 8 film 
done collaboratively, which shows from a different perspective a social problem where the 
yakumama (water) is the protagonist.

LA FUENTE
DE AGUA
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de Leticia Vázquez
9min . Paraguay . 2019

No Paraguai, a sabedoria dos povos nativos ainda tem força. El Yvy Marãne’ ỹ – La Tierra Sin 
Mal é uma cosmovisão compartilhada pelas comunidades Mbya Guaraní e Ava Guaraní. 
A migração forçada para a cidade, como consequência da perda de suas terras, faz com 
que seus dogmas se reajustem à realidade atual. Este curta documentário nos aproxima da 
preservação de suas crenças e se mistura a uma perspectiva artística que mistura dança, 
música e poesia.

In Paraguay, the wisdom of native peoples is still strong. El Yvy Marãne ’ỹ - La Tierra Sin Mal is a 
worldview shared by the Mbya Guaraní and Ava Guaraní communities. The forced migration 
to the city, as a consequence of the loss of their lands, makes their dogmas readjust to the 
current reality. This short documentary brings us closer to the preservation of their beliefs and 
mixes itself with an artistic perspective that combines dance, music and poetry.

YVY MARANE’Y 
- LA TIERRA
SIN MAL

de Miguel Ajcot
 13min . Guatemala . 2020

Ixch’umil é uma menina de 10 anos que viaja com a mãe da Cidade da Guatemala para visitar 
a avó, que está doente, em sua cidade natal. Ixch’umil está prestes a descobrir a conexão 
entre suas raízes culturais e os ensinamentos da avó.

Ixch’umil is a 10-year-old girl who goes on a trip with her mother from Guatemala City to her 
hometown, they visit her grandmother who is sick. Ixch’umil is about to discover the connection 
of its cultural roots through the teachings of her grandmother.

IXCH’UMIL
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de Freddy Rojas Matamala
13min . Chile . 2020

Juan el Pescador, curta metragem feito na cidade de Lebu, é baseado em um acontecimento 
real. O pescador Juan (90 anos) vela a esposa falecida no aniversário de um ano da tragédia 
em que três de seus filhos morreram no mar. Juan passa o dia construindo o túmulo da esposa 
e prepara sua própria morte.

Juan, a fisherman, watches over his deceased wife on the one-year anniversary of the tragedy 
where three of his children died at sea. Juan spends the day building the tomb of his wife and 
prepares his own death.

JUAN EL 
PESCADOR
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CURADOR CONVIDADO
MOSTRA ORIGENS

Takumã Kuikuro - filmmaker
TAKUMÃ KUIKURO  - CINEASTA

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 Piratá Waurá 
15min . MT . 2020 

KAMUKUWAKÁ: 
A HISTÓRIA SAGRADA 
DO POVO ALTO 
XINGUANO 

de Takumã Kuikuro
6min . MT . 2017 

Uma historia do povo Kuikuro do Alto Xingu- MT, onde seus irmãos Kangagatü e Kangagahangü 
brigam pela uma moça suas namorada.

A story of the Kuikuro people of the Upper Xingu region, in Mato Grosso, where the brothers 
Kangagatü and Kangagahangü fight over a girl.

Sinopse não disponível.

OS ENCANTOS 
DO RIO 
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de Davi Marworno, Takumã Kuikuro 
12min . MT . 2019 

A anciã indígena do povo Karipuna, Dona Alexandrina, também conhecida por Xandoca, 
conta um pouco da sua história e da aldeia Santa Isabel, Terra Indígena Uaça, no município 

de Oiapoque, no Macapá.

The indigenous elder of the Karipuna people, Dona Alexandrina, also known as Xandoca, 
talks a little about her history and about the village Santa Isabel, Terra Indígena Uaça, in the 

municipality of Oiapoque, in Macapá.

XANDOCA

de Michele Perito Concianza Kaiowá
12min . MS . 2021

JEROKI GWASU

Sinopse não disponível.
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Em tempos pandêmicos, muitas reflexões são conectadas e despertadas, da própria forma 
de refletir à maneira como se vive e deseja. “KUNHANGUE” é um estalo, disparador de 
outros meios de sentir nesse contexto. Modo transcendente de mulheres indígenas da etnia 
Guarani de São Paulo, que subverte e dinamiza atravessamentos para o fortalecimento de 
suas existências como originárias: sabedoria milenar Guarani que acessa um universo de um 
novo mundo.

In times of pandemic, many reflections connect with each other and are awakened, from the 
very way ones reflects to the way one lives and wishes. “KUNHANGUE” is a snap, triggering 
other ways of feeling in that context. A transcendent practice of indigenous women of the 
Guarani ethnic group from São Paulo, which subverts and energizes crossings to strengthen 
their existences as original people: ancient Guarani wisdom that accesses the universe of a 
new world.

de Graciela Guarani
22min . 2020 

KUNHANGUE 
- UNIVERSO 
DE UM NOVO 
MUNDO 
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de Olinda Muniz Wanderley - Yawar 
11min . 2020 

Equilíbrio se integra ao meu trabalho como ativista ambiental, e que continuará com atuação 
prática em trabalhos de recuperação e restauração ambiental, educação ambiental e novas 
obras audiovisuais que contribuam para dar visibilidade à questões prementes sobre a 
condição humana e planetária em razão da destruição ambiental provocada pela civilização.

Short film portraying the human condition on planet Earth. The words of Kaapora, an indigenous 
spiritual entity, guides a critical discussion of our civilization’s destructive relationship with the 
only planet known to support life, and on which we ourselves depend to continue to survive as 
a species.

EQUILÍBRIO 

de Takumã Kuikuro
20min . MT . 2018 

ITO, fogo, na língua indígena karib, é um documentário que trata do manejo integrado do 
fogo e apresenta diferentes estratégias para evitar incêndios florestais no Terra Indígena do 
Xingu, expondo o conhecimento dos índios sobre o regime do fogo e os problemas enfrentados 
nas aldeias, devido à alteração deste regime.

ITO, which means fire in the karib indigenous language, is a documentary that deals with 
integrated fire management and presents different strategies to prevent forest fires in the 
Xingu Indigenous Land, showing the indigenous people’s knowledge about the fire regime and 
the problems the villages face, caused by changes in this regime. 

ITO 
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de Olinda Muniz Wanderley - Yawar 
20min . SP . 2020 

Uma narrativa da ligação dos Povos Indígenas com a Terra e sua Espiritualidade, do ponto 
de vista da indígena Olinda, que desenvolve projeto de recuperação ambiental nas terras 
de seu povo. Tendo a cosmovisão indígena como lente, a Kaapora e outros personagens 
espirituais são a linha central da narrativa e argumento do filme.

A narrative of Indigenous Peoples’ connection to Earth and its Spirituality, from the point of 
view of Olinda, who develops a project for environmental recovery in the lands of her people. 
With the indigenous worldview as a lens, Kaapora and other spiritual characters are the 
through line of the film’s narrative and argument.

KAAPORA 

de Ziel Karapotó
7min . 2020 

Neste filme experimental de Ziel Karapotó o diretor performa, de forma ritualística, o 
entendimento da língua como um recurso de exploração e violência, bem utilizada durante o 
período colonial. Com isto, esboça algumas possibilidades de resposta para a pergunta: que 
traumas carregam culturas e corpos colonizados?

In this experimental film by Ziel Karapotó, the director ritualistically performs the understanding 
of language as a tool of exploitation and violence, well used during the colonial period. With 
this, he outlines some possible answers to the question: What traumas do colonized cultures 
and bodies carry?

O VERBO
SE FEZ CARNE 
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de Alberto Alvares 
 13min . 2020 

YWY NHE’EM PORÃ 

Sinopse não disponível.
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de Davi Marworno
12min . AM . 2019 

O filme trata dos conhecimentos do povo Palikur Arukwayene sobre a produção dos seus 
artefatos, traz os cuidados e preocupações nos dias atuais com esse conhecimento 
tradicional. É a partir do que contam os mais velhos que a nova geração passa a conhecer e 
valorizar o que sabe.

The film deals with the Palikur Arukwayene people’s knowledge about the production of their 
artifacts. It shows the care and concerns with this traditional knowledge. It is what the elders 
say that teaches the new generation to know and value what they know. 

ANUT GIDAHANKIS 
MINIKWEKVIYENEKIS: 
CONHECIMENTO 
DOS ANTIGOS 

de Ariel Duarte Ortega,  Patrícia Ferreira
22min . 2013 

Palermo e Neneco, duas crianças Mbya Guarani do Rio Grande do Sul, revelam em suas 
brincadeiras o drama do seu povo.

Palermo and Neneco, two Mbya Guarani children from Rio Grande do Sul, reveal the drama 
of their people while they play.

MBYA MIRIM 
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de Takumã Kuikuro 
20min . MT/ RJ . 2014 

Takumã Kuikuro sai de sua aldeia localizada no Alto-Xingu, Mato Grosso, com sua mulher, 
Kisuagu Regina Kuikuro, e o filhos Kelly Kaitsu, Ahuseti Larissa e Mayupi Bernardo Kuikuro 
para morar um período no Rio de janeiro. O filme mostra Bernardo Mayupi Kuikuro de 2 anos 
de idade descobrindo a praia e outros lugares da cidade grande.

Takumã Kuikuro leaves his village in the Upper Xingu, in Mato Grosso, with his wife, Kisuagu 
Regina Kuikuro, and children, Kelly Kaitsu, Ahuseti Larissa and Mayupi Bernardo Kuikuro, to 
live in Rio de Janeiro. The film shows 2-year-old Bernardo Mayupi Kuikuro discovering the 
beach and other places in the big city. 

KARIOKA 

de Caimi Waiassé Xavante, Leandro Pirinai’a
14min . MT . 19 

Um povo indígena expulso de suas terras lutou para retornar. Agora, de novo em seu território 
tradicional, com um ritual sagrado forma jovens guerreiros, prontos para novas lutas pela sua 
cultura e sua tradição.

An indigenous people expelled from their lands struggled to return. Now, back in their 
traditional territory, they train young warriors with a sacred ritual. They are ready for new 
struggles to protect their culture and tradition.

WATE’WA - O JOVENS 
XAVANTES QUE 
BATEM ÁGUA 
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de Juvenal Hermes da Silva,
Thaila Cabreira da Silva
9min . 2020 

QUARENTENA 
DOS GUARANI 
KAIOWA 

de Piratá Waurá
30min . 2020 

PREVENÇÃO
DO POVO

WAUJA
CONTRA
COVID19

MOSTRA
ORIGENS 4

Sinopse não disponível.

Sinopse não disponível.
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de Takumã Kuikuro
  25min . 2012 

No mundo contemporâneo a tecnologia ocupa um espaço cada vez maior na vida íntima 
e social das pessoas. “Kagaiha Atipügü (Pele de Branco) é um filme produzido por Takumã 
Kuikuro, do Coletivo Kuikuro de Cinema, que aborda a visão indígena sobre este universo 
tecnológico revelando como os índios do Alto Xingu (Mato Grosso, Brasil) relacionam-se com 
os instrumentos criados pelos “brancos”. 

In the contemporary world, technology is increasingly part of people’s intimate and social 
lives. “Kagaiha Atipügü (White People’s Skin) is a film produced by Takumã Kuikuro, from 
the Kuikuro Cinema Collective, which addresses the indigenous vision of this technological 
universe, revealing how the Upper Xingu Indians (Mato Grosso, Brazil) relate to instruments 
created by “whites.”

PELE DE 
BRANCO 

de Rossandra Cabreira
 5min . MS . 2017 

CENTENÁRIO 
DA ALDEIA DE 
DOURADOS 

MOSTRA 
ORIGENS 4

Sinopse não disponível.
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PANORAMA 30 
ANOS - MIRAGEM 
30-YEARS PANORAMA  – MIRAGEM 

No mundo distópico em que vivemos, as 
telas se tornaram múltiplas e a relação do 
espectador com as imagens mudaram. 
Escolhemos o tempo, o dispositivo e o 
conteúdo. Falar sobre visões do mundo foi 
uma proposição para seleção dos curtas 
que fazem parte de 30 anos de trajetória 
do Festival Curta Cinema. 

O ponto de partida foi a definição 
de Miragem – do latim, mirare, ou “olhar 
para”, e do francês  se mirer, ou “estar 
refletido” ou “ter uma visão”— onde 
a  imagem vista pelo olho humano se dá 
através de um efeito óptico produzido 
pela reflexão da luz solar, onde se refletem 
imagens. 

A mostra Miragem aposta na poética de 
invenção, na pluralidade de conteúdos, 
e no resgate de filmes raros e pouco 
vistos. Miragem  é uma antologia com 
seis programas recortados a partir de 
cerca de cinco mil curtas. São 27 filmes 
de diferentes gerações de cineastas que 
nos propõe percepções sobre o mundo e 
buscam reflexões sobre a imagem e suas 
representações. 

Miragem espera ser um respiro, um oásis 
num tempo em que estamos expostos 
diariamente a realidade brutal da 
pandemia e temos uma sede feroz para 
um mundo menos desigual e com novos 
sentidos.

In the dystopian world in which we now live, 
screens have become multiple and the 
relationship between spectator and image 
has changed. We can choose the time, 
the device and the content. Talking about 
worldviews was a proposition for selecting 
the short films that are part of the 30-years 
trajectory of Festival Curta Cinema. 

The starting point was the definition of 
Miragem (mirage, in Portuguese) – from 
the Latin mirare, or “to look at”, and from 
French se mirer, or “to be reflected”, “to 
have a vision” – in which the image seen 
by the human eye takes place through an 
optical effect produced by the reflection of 
sunlight, where images are reflected. 

The Miragem showcase focuses on the 
poetics of invention, on the plurality of 
contents, and on the revival of rare and 
rarely seen films. Miragem is an anthology 
of six programs selected from around 
five thousand short films. 27 films from 
different generations of filmmakers who 
offer us perceptions about the world 
and seek reflections on image and its 
representations. 

Miragem hopes to be a respite, an oasis at 
a time when we are exposed every day to 
the brutal reality of the pandemic, with a 
fierce hunger for a less unequal world with 
new meanings.

Laís Azeredo Rodrigues
Curadora / Curator
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CURADORA CONVIDADA
PANORAMA 30 ANOS - MIRAGEM

Laís Azeredo Rodrigues - researcher and curator
LAÍS AZEREDO RODRIGUES - PESQUISADORA E CURADORA

Jornalista e historiadora de arte, Lais realiza pesquisa de conteúdo audiovisual para cinema, arte e 
música. Formada em Comunicação, com extensão em História da Arte e da Arquitetura, ambos na PUC-
RJ. Em cinema, coordenou a pesquisa de imagens dos filmes Pixinguinha, Boca de Ouro, Soundtrack, 
Gonzaga - de pai para filho, Quebrando o Tabu, O Bem Amado, Tempos de Paz, Copacabana, 
Amazônia - o despertar da Florestania, Pelé, entre outros. Foi premiada através da TV Globo com 
a realização de Canto do Rio em Sol, curta narrado pelo poeta Carlos Drummond de Andrade, a 
partir de imagens de imagens garimpadas em acervos (com Maria Andrade). Coordenou a pesquisa 
da exposição permanente para o Oi Futuro e a Casa Firjan, realizou conteúdo audiovisual para as 
exposições comemorativas 100 anos de Vinicius de Moraes, dos painéis Guerra e Paz - de Portinari 
(Paris/NY), 40 anos e um Tributo aos irmãos Walter e Roberto Burle Marx. Produziu a Mostra Cinema 
Brasileiro Contemporâneo Rio 40º em Londres. Foi curadora do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 
por dez anos e para o Festival Curta Cinema fez a curadoria da Mostra VideoEra e agora, da Mostra 
Miragem.

A journalist and art historian, Lais conducts audiovisual content research for film, art and music. She 
graduated in Communication, with specialization in History of Art and of Architecture, from PUC-Rio. In 
film, he coordinated the image research of the films Pixinguinha, Boca de Ouro, Soundtrack, Gonzaga 
- from father to son, Quebrando o Tabu, O Bem Amado, Tempos de Paz, Copacabana, Amazônia - o 
despertar da Florestania, Pelé, among others. TV Globo awarded her with the production of Canto do Rio 
em Sol, a short film narrated by the poet Carlos Drummond de Andrade, based on images unearthed in 
collections (with Maria Andrade). She coordinated the research of the permanent exhibition of Oi Futuro 
and Casa Firjan, produced audiovisual content for the commemorative exhibition 100 years of Vinicius 
de Moraes, of the panels Guerra e Paz - de Portinari (Paris / NY), 40 years old and a Tribute to the 
brothers Walter and Roberto Burle Marx. She produced the Mostra Cinema Brasileiro Contemporâneo 
Rio 40° in London, was a curator of the Grand Prix of Brazilian Cinema for ten years and curated Festival 
Curta Cinema’s VideoEra Showcase and now, the Miragem Showcase.
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de Anna Azevedo . 16min . RJ . 2008 

de Eduardo Nunes . 18min . RJ . 2000 

“Drežnica” é o lugar onde a neve encontra o mar. Os dias são repletos de estrelas e as noites cobertas de 
sol. Mas somente ao não ver conseguimos percebê-la. Um filme experimental construído com imagens 
amadoras de Super 8 dos anos 70. Uma lírica jornada através das imagens e sensações reveladas pela 
memória e pelos sonhos de pessoas que não enxergam.

“Drežnica” is the place where the snow meets the sea. The days are full of stars and the nights are 
covered by sun. But we only perceive it by not seeing it. An experimental film built with Super 8 amateur 
images from the 70s. A lyrical journey through the images and sensations revealed by the memory and 
dreams of people who cannot see.

A vida monótona do açougueiro João é quebrada com o anúncio do casamento da sobrinha de Dona 
Eva: Melissa, uma menina de treze anos de idade. Ao final do dia, ele fecha o açougue e a solidão 
torna-se imensa.

The dull life of João, the butcher, is shaken by the announcement of the wedding of Dona Eva’s niece: 
Melissa, a thirteen-year-old girl. At the end of the day, he closes the butcher shop and is overwhelmed 
by loneliness.

DREZNICA 

TROPEL 

PANORAMA
MIRAGEM 1
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de Bruno Vianna . 10min . RJ . 1994 

de Eduardo Valente . 18min . RJ . 2001 

Um conto fantástico passado na realidade brutal de uma favela. A vida de um menino com o raro dom 
de voar. Baseado em uma história de Will Eisner.

A fantastic tale set in the brutal reality of a favela. The life of a boy with the rare ability to fly. Based on 
a story by Will Eisner.

Quatro dias na vida de uma mulher e seu pai.

Four days in the life of a woman and her father. 

Um homem, deitado na cama antes de dormir, tenta lembrar se fechou a janela da sala. A trajetória de 
um pensamento simples por uma mente conturbada.

A man lies in bed before going to sleep and tries to remember if he closed the living room window. The 
path of a simple thought through a troubled mind.

GERALDO
VOADOR

UM SOL ALARANJADO 

de Philippe Barcinski . 8min . SP . 2002

A JANELA ABERTA 

PANORAMA 
MIRAGEM 1
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A escuridão não parece tão solitária quando se tem companhia. Ela e Ele são um casal apaixonado. 
Ela ficou cega em um acidente e tenta entender o mundo na escuridão. Ele faz de tudo para cuidar da 
mulher que ama. 

Darkness doesn’t seem so lonely when you have company. She and He are a couple in love. She was 
blinded in an accident and tries to understand the world in the dark. He does all he can to take care of 
the woman he loves.

Rodrigo e Suzana estão namorando há poucas semanas. Ele tem 72 anos, ela tem 60, e estão 
completamente apaixonados. Juntos, passam os dias na cama, namorando, batendo papo, comendo 
e rindo. 

Rodrigo and Suzana have been dating for a few weeks. He is 72, she is 60, and they are completely in 
love. They spend their days in bed, making love, chatting, eating and laughing.

de Natara Ney . 15min . RJ . 2010 

UM OUTRO ENSAIO 

de Pedro Freire . 19min . RJ . 2009 

O TEU SORRISO 

PANORAMA
MIRAGEM 2
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O curta-metragem gira em torno do desejo do personagem Antônio Cleide, interpretado por Gustavo 
Falcão, de compensar a frustração de não poder oferecer uma vida melhor à sua namorada, a prostituta 
Ioiô, vivida por Mariana Ximenez. Uma chance imperdível surge quando um vendedor (o diretor Ivan 
Cardoso em sua estréia como ator de curtas metragens) aparece no Rio de Janeiro oferecendo as 

estrelas do céu com certificado e tudo. 

The short film revolves around the character Antônio Cleide, played by Gustavo Falcão, and his desire 
to make up for his frustration over not being able to offer a better life to his girlfriend, the prostitute Ioiô, 
played by Mariana Ximenez. A too-good-to-miss opportunity arises when a salesman (director Ivan 
Cardoso in his debut as a short film actor) shows up in Rio de Janeiro and offers to sell the stars in the sky 

with a certificate and everything.

Zulmira é uma velha prostituta. Um dia ela acorda obcecada com a ideia de que vai morrer. Ela precisa 
de um caixão.

Zulmira is an old mistress. One day she wakes up obsessed with the idea of dying. All she needs is a good 
coffin.

de Bruno Safadi . 15min . RJ . 2003 

UMA ESTRELA PRA IOIÔ 

de Eduardo Ades . 22min . RJ . 2012 

A DAMA DO ESTÁCIO 

PANORAMA
MIRAGEM 2
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Documentário sobre o cartunista Angeli e as transformações em sua obra. O filme é centrado na sua 
obsessão pelo trabalho e na crise entre ser um artista da cultura pop, que produz diariamente novas 
charges e tirinhas para várias mídias e ao mesmo tempo exige de si mesmo radicalidade e capacidade 
de se renovar, sempre botando o dedo na ferida.

Documentary about the cartoonist Angeli and the transformations in his work. The film is centered on his 
obsession with work and his crisis between being a pop culture artist, who produces new cartoons and 
comic strips every day for various media outlets and at the same time expects himself to keep being 
radical and to renew himself, always touching sore points.

Documentário artístico que traça o perfil de Caetano Veloso sobre uma perspectiva experimental e não 
convencional. Parte das imagens são inéditas e foram produzidas especialmente para o filme.

Artistic documentary profiling Caetano Veloso from an experimental and unconventional perspective. 
Part of the images have never been seen before and were produced especially for the film. 

de Beth Formaggini . 25min . RJ . 2010 
ANGELI 24H 

de Gabraz Sanna . 14min . RJ . 2017 
RUÍDO 

PANORAMA
MIRAGEM 3
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Laerte percorre um longo caminho pela cidade de São Paulo em busca de um certificado.

Laerte goes all over São Paulo looking for a certificate.

Qual o futuro do cinema? Em 1982, em Cannes, Wim Wenders convidou diversos cineastas a responderem 
esta pergunta. 26 anos depois, a pergunta continua a mesma, mas Wenders está do outro lado da 

câmera. 

What is the future of cinema? In 1982, in Cannes, Wim Wenders invited several filmmakers to answer that 
question.  26 years later, the question remains the same, but Wenders is on the other side of the camera.

de Claudia Priscilla, Pedro Marques . 13min . SP . 2012 

VESTIDO DE LAERTE 

de Gustavo Spolidoro . 15min . RS . 2008 

DE VOLTA AO QUARTO 666 

PANORAMA
MIRAGEM 3
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A lenda da garotinha morta que aterrorizou crianças nas escolas do Recife, nos anos 70.

The legend of the dead little girl who terrified children in the schools of Recife in the 1970s.

Sem diálogos e com uma trilha sonora que remete aos famosos desenhos criados por Walt Disney, a obra 
capta flagrantes do cotidiano da praça localizada no bairro de Boa Viagem, no Recife, Pernambuco.

PRAÇA WALT DISNEY is a reflective documentary about a square, a neighborhood, a city, a country. 
An “almost music” about a culture of urban occupation that reflects Brazilian and world society. The 
documentary takes a subjective, undisciplined view  of the reality of a neighborhood. Of a whole world. 
PRAÇA  WALT DISNEY privileges the sensorial acuity provided by audiovisual for the perception / 
construction of a reality that happens in front of us, and is often unnoticed.

Um mergulho de olhos abertos em um ritual de Vodu, uma religião afro- haitiana.

An eyes-wide-open dive into a ritual of Voodoo, an Afro-Haitian religion.

de Kleber Mendonça Filho . 6min . PE . 2003 

A MENINA
DO ALGODÃO 

de Renata Pinheiro, Sergio Oliveira . 21min . PE . 2011 

PRAÇA WALT DISNEY 

de Louise Botkay . 6min . RJ . 2009 
4PORTES 

PANORAMA
MIRAGEM 4
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Em Circuladô, circularidades se reforçam e se multiplicam quando inseridas umas nas outras, 
circularidades dos dispositivos próprios do cinema, circularidade dos dispositivos psicológicos, 
circularidades dos corpos em rotação de santos, guerreiros e visionários que giram em situações limites. 

In Circuladô, circularities are reinforced and multiplied when inserted into each other, circularities of 
cinema’s own devices, circularity of psychological devices, circularities of the rotating bodies of saints, 

warriors and visionaries who revolve in extreme situations. 

Estamos no futuro. Já não há mais ninguém por aqui. Escrituras deixadas pelos visitantes de todos os 
tempos, escrituras criadas pela própria natureza? Dentro do parque o tempo se confunde. Não há 

como capturá-lo. É tudo ficção.

We are in the future. There is no one else around here anymore. Scriptures left by visitors of all time 
periods, scriptures created by nature itself? Inside the park, time is scrambled. There is no way to capture 

it. It’s all fiction.

Tudo é lindo em uma mulher.

Everything in a woman is beautiful.

de André Parente . 6min . RJ . 2006 
CIRCULADÔ 

de Mariana Kaufman . 19min . RJ . 2015 
NATUREZA MORTA 

de Karen Black & Lia Letícia. 4min . RJ . 2012 

ORWO FOMA 

PANORAMA 
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Aluisio ama a loja e seus animais. Cristina não vê a hora de vender o lugar.

Aluisio loves the shop and his animals. Cristina is eager to sell the place.

Um casal. Um pêndulo.

A couple. A pendulum.

de Pedro Severien . 17min . PE . 2014 

LOJA DE RÉPTEIS 

de Julia Murat . 17min . RJ . 2009 
PENDULAR 

PANORAMA
MIRAGEM 5
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Um filme de Supercine. Em 1989, uma jovem repórter descobre que um ex-presidente brasileiro forjou 
a própria morte. Ela paga caro por isso.

A Supercine film. In 1989, a young reporter finds out that a former Brazilian president forged his own 
death. She pays dearly for it.

Um garoto está comprando legumes para sua família em uma feira livre quando, de repente algo muda 
em seu caminho.

A boy is buying vegetables for his family at an open market when something suddenly changes in his 
path.

de Daniel Caetano . 19min . RJ . 2012 

O VELHO E O NOVO 

de João Paulo Miranda Maria  . 13min . SP . 2015

 COMMAND ACTION 

PANORAMA 
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Rodrigo é deficiente auditivo e trabalha instalando som em carros. O filme é uma jornada sensorial 
sobre um cotidiano marcado por ruídos, vibrações, incomunicabilidade, ambiguidade e dúvidas.

Rodrigo is deaf and works in a shop that installs car stereos. The film is a sensorial journey into a routine 
filled with noises, vibrations, incommunicability, ambiguity and doubts.

Lendas urbanas, memórias de uma família e do local onde moram. Uma história de lobos, cobras e 
porcos para uma complexa Maré.

Urban legends, memories of a Family and where they live. A history of wolves, snakes and pigs to a favela 
complex.

de Gabriel Mascaro . 25min . PE. 2012 

A ONDA TRAZ,
O VENTO LEVA

de Douglas Soares . 18min . RJ . 2013 
CONTOS DA MARÉ 
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Filme-manifesto dos desabafos e gritos de protesto que ocuparam as ruas e principalmente as paredes 
da Câmara Municipal do Rio após o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, em março de 

2018.

Film-manifesto about the outbursts and cries of protest that took over the streets and mainly the walls of 
theRio de Janeiro City Council after the murder of MarielleFranco and Anderson Gomes, in March 2018.

Extratos é um curta-metragem com imagens entre o período de 1970 até 1972 nas cidades do Rio 
de Janeiro, Salvador, Londres, Marrakech, Rabat e a região do deserto do Saara.As imagens foram 
filmadas por Helena Ignez e Rogério Sganzerla no exílio, nos anos de chumbo. O filme é também sobre 

a esperança. Algo afável é possível mesmo quando há indicações do contrário.

Extracts is a short film with images from 1970 to 1972 in the cities of Rio de Janeiro, Salvador, London, 
Marrakech, Rabat and the Sahara Desert. Filmed by Helena Ignez and Rogério Sganzerla in exile in the 

lead years of the military dictatorship.

de Ludmila Curi . 11min . RJ . 2018 

DO LADO DE FORA, 
#MARIELLEVIVE 

de Sinai Sganzerla . 8min . SP . 2019 
EXTRATOS 
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MOSTRA 30 VERTENTES 
DO CINEMA BRASILEIRO 
ATRAVÉS DO CURTA 
CINEMA
30 STRANDS OF BRAZILIAN
CINEMA THROUGH CURTA CINEMA
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The world changed. It is no longer what it 
was thirty years ago. Some developments. 
Some setbacks. Infinite and multiple 
possibilities in communications. This whole 
temporal element also inevitably alters 
and reshapes our view of the environment 
in which we live. The audiovisual could not 
be different. He accompanied the mirror 
remodeling of all these transformations 
and documented (for reality and/or fiction 
and/or fable) the History of Cinema itself, 
which, with each improvement-update, 
facilitated the access-experience to the 
films. Thus, an archive of memories, facts 
and cultural behaviors was built. If we watch 
the trajectory of Brazilian cinematography, 
then we will realize that only if we look at the 
before will we understand the now better. 
Because of this, preservation is so necessary, 
mandatory and more than a civic duty. In it 
we find our History and what was thought 
of as a proposal by Brazil. For football, 
politics, religion and even the characteristic 
“Brazilian way”, of “dancing to the music”.

The magic of the seventh art is above all in its 
image. Any format, aesthetics and language 
exercise of a work has its importance and 
freedom. It can be in 35mm, 16mm, Super8, 
digital, cellular, regardless of the idea, the 
speech and/or the concept. That’s where 
the short film comes in, a film that tells its 
more objective story and with a shorter 
duration. With that in mind, Curta Cinema 
was created in 1991, a few days before the 
signing of the Treaty of Asunción, which 
reflects Mercosur. The four countries Brazil, 
Argentina, Uruguay and Paraguay together 
made it possible (no longer utopian) to 
expand geographies and views. Imbued 

with this freedom, the international short 
film festival in Rio de Janeiro displays urgent, 
plural and transgressive portraits of, about 
and for a people in transmutation. From 
Carla Camuratti to Tata Amaral, passing 
by Jorge Furtado and Alberto Salvá, in their 
first edition. 

To celebrate the Pearl Wedding of the 30th 
CURTA CINEMA 2021 - INTERNATIONAL 
SHORT FILM FESTIVAL IN RIO DE JANEIRO, 
which takes place from March 17th to 
24th, the website Vertentes do Cinema 
proposed the exhibition “30 Strands of 
Brazilian Cinema Through Curta Cinema”, 
a snapshot of what happened in those 
thirty years. A crossing that cut through the 
History of Brazil, reflected entirely by the 
lens-gaze of diverse filmmakers eager to 
create a new world. The curator of the critic 
Fabricio Duque selected a short film each 
year and that best represents changes 
and narrative experimentations of these 
thirty years. The films will be shown on the 
Vertentes do Cinema website, in sessions 
divided by years and linear monitoring, 
each session will be for 24 hours, from 00:01 
until 23:59 of each day. Come along and 
embark on the History of Brazilian Cinema 
through Curta Cinema!

Fabrício Duque
Vertentes do Cinema
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O mundo mudou. Não é mais o que 
era há trinta anos. Algumas evoluções. 
Alguns retrocessos. Possibilidades 
infinitas e múltiplas nas comunicações. 
Todo esse elemento temporal também 
inevitavelmente altera e remodela nossa 
visão sobre o ambiente-meio em que 
se vive. O audiovisual não poderia ser 
diferente. Acompanhou a remodelação-
espelho de todas essas transformações e 
documentou (pela realidade e/ou ficção 
e/ou fabulação) a própria História do 
Cinema, que, a cada melhoria-atualização, 
facilitava o acesso-experiência aos 
filmes. Construiu-se assim um arquivo de 
memórias, de fatos e de comportamentos 
culturais. Se assistirmos a trajetória 
da cinematografia brasileira, então 
perceberemos que só se olharmos para 
o antes é que compreenderemos melhor 
o agora. Por conta disso, a preservação 
é tão necessária, obrigatória e mais que 
um dever cívico. Nela encontramos nossa 
História e o que se pensava como uma 
proposta de Brasil. Pelo futebol, pela 
política, pela religião e até mesmo pelo 
característico “jeitinho brasileiro”, de 
“dançar conforme a música”.

A magia da sétima arte está acima de 
tudo em sua imagem. Qualquer formato, 
estética e exercício de linguagem de uma 
obra possui sua importância e relevância. 
Pode ser em 35mm, 16mm, Super8, digital, 
celular, independente da ideia, do discurso 
e/ou do conceito. É aí que entra o curta-
metragem, um filme que conta sua história 
mais objetiva e com uma duração menor. 
Com isso em mente, o Curta Cinema é 
criado em 1991, poucos dias antes da 

assinatura do Tratado de Assunção, que 
estabelece o Mercosul. Os quatro países 
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai 
permitiram juntos que fosse possível (não 
mais utópico) expandir geografias e 
olhares. Imbuído dessa liberdade, o festival 
internacional de curtas-metragens do Rio 
de Janeiro exibiu retratos urgentes, plurais 
e transgressores de, sobre e para um povo 
em transmutação. De Carla Camuratti a 
Tata Amaral, passando por Jorge Furtado 
e Alberto Salvá, logo em sua primeira 
edição. 

Para comemorar as Bodas de Pérola do 
30o CURTA CINEMA 2021 - FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CURTAS DO RIO 
DE JANEIRO, que acontece de 17 a 24 de 
março, o site Vertentes do Cinema propôs a 
mostra “30 Vertentes do Cinema Brasileiro 
Através do Curta Cinema”, um recorte 
do que aconteceu nesses trinta anos. Um 
atravessamento que entrecortou a História 
do Brasil refletido inteiramente por lentes-
olhares de cineastas diversos e ávidos 
por criar um novo mundo. A curadoria 
do crítico Fabricio Duque selecionou um 
curta-metragem de cada ano e que melhor 
representa mudanças e experimentações 
narrativas desses trinta anos. Os filmes 
serão exibidos no próprio site Vertentes do 
Cinema, em sessões divididas por anos e 
de acompanhamento linear. Cada sessão 
será por 24 horas. De 00:01 até 23:59 de 
cada dia. Venha junto e embarque na 
História do Cinema Brasileiro através do 
Curta Cinema! 

Fabrício Duque
Vertentes do Cinema

79





CURADOR CONVIDADO
MOSTRA 30 VERTENTES
DO CINEMA

FABRICIO DUQUE

Fabricio Duque é jornalista e pós-graduado em Cinema, membro da ACCRJ (Associação de Críticos 
de Cinema do Rio de Janeiro), filiado a Fipresci (Federação Internacional de Críticos de Cinema). Em 
2009 fundou o site Vertentes do Cinema, no qual cobre os principais festivais do mundo, como Cannes, 
Berlim, Toronto, Rio, Brasília, São Paulo, Tiradentes, Gramado, É Tudo Verdade, Paraty. Publicou textos 
nos catálogos das mostras “Stephen King: o medo é seu melhor companheiro”, “Fábrica de Sonhos” 
e “Mel Brooks: Banzé no Cinema”, todas do CCBB, e “Nos Embalos de Uma Parceria”, do MAM-Rio, 
entre outras. Escreveu artigo no livro publicado “Um Porto no Purgatório” sobre o cinema do cineasta 
maranhense Frederico Machado. Escreve artigos mensais para a Revista Rosebud. Concomitantemente, 
trabalha na Comissão de Ética em Pesquisa da UERJ, analisando projetos acadêmicos para publicação 
em revistas. Já realizou a curadoria da mostra “Truffaut em 35mm: uma semana de cinefilia”, de três 
mostras Semana Vertentes Online e curadoria no Festival Recine de Cinema de Arquivo, durante o 
período da quarentena, além de participar de debates sobre Ingmar Bergman, na PUC-Rio e no SESC, 
e outros diretores. Atualmente, integra a curadoria do Festival Estação Virtual 35 Anos e da Revista 
Semanal do Vertentes do Cinema.

Fabricio Duque is a journalist with a postgraduate degree in Cinema, a member of ACCRJ (Association of 
Film Critics of Rio de Janeiro), affiliated with Fipresci (International Federation of Film Critics). In 2009 he 
founded the Vertentes do Cinema website, which covers the main festivals in the world, such as Cannes, 
Berlin, Toronto, Rio, Brasilia, São Paulo, Tiradentes, Gramado, É Tudo Verdade, Paraty. He published 
texts in the catalogs of the shows “Stephen King: fear is his best companion”, “Fábrica de Sonhos” and 
“Mel Brooks: Banzé no Cinema”, all from CCBB, and “Nos Embalos de Uma Parceria”, from MAM-Rio , 
among others. He wrote an article in the published book “Um Porto no Purgatório” about the cinema of 
Maranhão filmmaker Frederico Machado. Writes monthly articles for Rosebud Magazine. At the same 
time, he works at the Research Ethics Committee of UERJ, analyzing academic projects for publication 
in magazines. He has already curated the film exhibition “Truffaut in 35mm: a week of cinema” at MAM-
RJ, three shows Vertentes Online and curated at the Recine Archive Film Festival, during the quarantine
period, in addition to participating in debates about Ingmar Bergman, at PUC -Rio and SESC, and 
other directors. Currently, he is part of the curatorship of Festival Estação Virtual 35 Anos and Revista 
Semanal do Vertentes do Cinema.
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O caos e a dura realidade da vida durante a crise do início dos anos 90, aparentes no cotidiano de 
um office boy de uma grande empresa paulista. Um dia cheio de promessas e obstáculos a serem 
superados com muito bom humor, como no caso da maioria dos brasileiros.

The chaos and harsh reality of life during the crisis of the early 90s, present in the daily life of an office 
boy at a large company in São Paulo. A day full of promises and obstacles to be overcome with a lot of 
humor, as it happens with most Brazilians.

Documentário sobre a vida de Noeli Joner Cavalheiro. Noeli mora num subúrbio de Porto Alegre, é dona 
de casa e tem dois filhos. Nasceu numa cidade do interior, foi pra capital, trabalhou numa padaria, 
casou. É uma pessoa comum. Mas não existem pessoas comuns.

Documentary about the life of Noeli Joner Cavalheiro. Noeli lives in the periphery of Porto Alegre, is 
a housewife and has two children. She was born in a country town, moved to the capital, worked in a 
bakery, got married. She is an ordinary person. But there are no ordinary people.

de Tata Amaral . 12min . SP . 1991 
VIVER A VIDA 

de Jorge Furtado . 16min . RS . 1991 

ESTA NÃO É A SUA VIDA 

O que acontece entre os intervalos comerciais no horário nobre de nossas emissoras de televisão? 
Quantas histórias são contadas e repetidas ano após ano? “Novela” é um segmento deste horário 
sagrado em que o país inteiro espera as cenas dos próximos capítulos.

What happens between primetime commercial breaks on TV stations? How many stories are told and 
repeated year after year? “Novela” is a segment of that sacred time when all the country waits for the 
next episodes.

de Otto Guerra . 7 min . RS . 1993 

NOVELA 
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Fernanda gosta de jogar futebol com os meninos. Joga bem, dribla, faz gol. Mas, para essa moleca de 
12 anos, o apogeu de sua intimidade com a bola é fazê-la voar reta, direta, até o saco dos meninos. 
Então, ela sorri. Certo dia, ela chega correndo para o bate-bola, atrasada, mas não encontra ninguém. 

Os meninos estão no esconderijo. Fernanda sabe onde é, mas nem imagina o que eles tramam!

Fernanda likes to play soccer with the boys. She knows how to play, dribbles, scores goals. But, for this 
12-year-old tomboy, the height of her intimacy with the ball is to make it fly straight at the boys’ testicles. 
Then, she smiles. One day, she arrives late for the game, and no one is there. The boys are hiding. 

Fernanda knows where they are, but she has no idea what they are up to!

Lá é um lugar que não existe. Uma história sobre estar aqui e não estar. O cotidiano de uma moça que 
habita a periferia, e fica em dúvida sobre mudar-se para a casa da irmã na Zona Sul ou continuar lá.

There is a place that doesn’t exist. A story about being here and not being here. The daily life of a girl 
who lives in the periphery and wonders if she should move to her sister’s house in the South Zone or stay 

there.

de Laís Bodanzky . 14min . SP . 1994 
CARTÃO VERMELHO 

de Sandra Kogut . 25min . RJ . 1995 

LÁ E CÁ 
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Caligrama é um ensaio poético construído a partir do repertório de sons, gestos, imagens, palavras e 
objetos dos homens de rua que habitam a cidade de São Paulo.

Caligrama is a poetic essay built with the repertoire of sounds, gestures, images, words and objects of 
the homeless men who inhabit the city of São Paulo.

Filme inspirado em poema de João Cabral de Melo Neto, e sua vida no Capibaribe.

Film inspired by a poem by João Cabral de Melo Neto, and his life in Capibaribe.

O dia em que Macunaíma e Gilberto Freire visitaram o terreiro da tia Ciata, mudando o rumo da nossa 
história.

The day when Macunaíma and Gilberto Freire visited Aunt Ciata’s yard,
changing the course of our history.

de Eliane Caffé . 30min . SP . 1995

CALIGRAMA 

de Katia Mesel . 15min . PE . 1997

RECIFE DE DENTRO PRA FORA 

de Sérgio Zeigler , Vitor Angelo . 21min . SP . 1998 

DO DIA EM QUE 
MACUNAÍMA E GILBERTO 
FREIRE VISITARAM O 
TERREIRO DE TIA CIATA, 
MUDANDO O RUMO DA 
NOSSA HISTÓRIA 
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A vertigem da visão. A ausência que provoca excesso. O compromisso com a sobrevivência. A 
experiência da vida através da falta. Três irmãs cegas cantam em troca de esmola em Campina 

Grande, Paraíba.

The vertigo of vision. The absence that bring on excess. Commitment to survival. Experiencing life 
through lacking. Three blind sisters sing for alms in Campina Grande, Paraíba.

Manoel, um português, proprietário de um típico bar no subúrbio carioca, tem sua vida transformada 
após a instalação de uma antena parabólica para transmitir os jogos do campeonato brasileiro para 

seus fregueses.

The life of Manoel, the Portuguese owner of a typical bar in the suburbs of Rio de Janeiro, is transformed 
after a satellite dish is installed to transmit the Brazilian championship matches to his customers.

de Roberto Berliner . 6min . RJ . 1998 

A PESSOA É
PARA O QUE NASCE 

de Gustavo Melo . 15min . RJ . 2000 

O JEITO BRASILEIRO
DE SER PORTUGUÊS 
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Lembra a Macabéa? Aquela, do livro da Clarice Lispector. Como seria a vida dela hoje? Esta é a história 
de Marluce, que pensa, age, sente e sonha como uma Macabéa do final dos anos 90.

Remember Macabéa? The one from Clarice Lispector’s book. What would her life be now? This is the 
story of Marluce, who thinks, acts, feels and dreams like a Macabéa from the late 90s.

Memórias do papagaio que participou da filmagem do clássico Vidas Secas, em 1962, quando atuou 
ao lado da cachorra Baleia.

The reminiscences of the parrot that participated in the shooting of the classic Vidas Secas, in 1962, 
when he acted next to the dog Baleia.

de Erly Vieira Jr, Lizandro Nunes, Virginia Jorge . 20min . ES . 2000 
MACABÉIA 

de Luelane Loiola Corrêa . 20min . RJ . 2002 

COMO SE MORRE
NO CINEMA  
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Mãe de Lésbica assumida mostra como enfrenta as opiniões homofóbicas na sociedade representando 
papéis de si mesma.

The mother of an out and proud lesbian shows how she faces society’s homophobic opinions by playing 
different roles of herself.

Uma reflexão sobre a memória, construída pelo encontro das obras do brasileiro Pedro Nava e do 
cubano Santiago Alvarez.

A reflection about memory, built by the meeting of the works of the Brazilian Pedro Nava and the Cuban 
Santiago Alvarez.

Epaminondas é um funcionário público classe média baixa no início da década de 70. Um homem 
comum, pai de família, que tem o dia-a-dia cercado por compromissos burocráticos e já não agüenta 

mais a rotina banal a que está submetido.

Epaminondas is a lower middle class civil servant in the early 1970s. An ordinary man, a family man, whose 
daily life is surrounded by bureaucratic commitments and who can no longer handle the meaningless 

drudgery to which he is subjected.

de Joana Oliveira, Marcos Pimentel  . 8min . MG . 2004 

BIOGRAFIA DO TEMPO 

de Marcelo de Trói . 5min . BA . 2003

MÃE DE LESBOS

de Camilo Cavalcante . 25min . PE . 2005 

RAPSÓDIA PARA UM 
HOMEM COMUM 
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No meio da caatinga Inhamuns, a terra mais seca e pobre do Ceará, vagando entre as ruínas e as 
sombras, vive Dona Laura, com seus 70 anos, remoendo memórias e dores. O presente é desolação e 
decadência; o passado é uma lembrança.

In the middle of the Inhamuns caatinga, the driest and poorest land in Ceará, wandering among ruins 
and shadows, Dona Laura, on her 70s, broods over memories and pains. The present is desolation and 
decay; the past is memory.

Em março de 1982 entra no ar, em Niterói, a Rádio Fluminense FM, conhecida como MALDITA, que com 
irreverência, ousadia e criatividade na programação, rompe com os padronizados mercados de música 
estrangeira e dá início a chamada geração Rock 80.

In March 1982, Rádio Fluminense FM, known as MALDITA, airs in Niterói. With irreverent, bold and 
creative programming, it goes against the standardized foreign music markets and gives rise to the so-
called Rock 80 generation. 

de Petrus Cariry . 13min . CE . 2006 

DOS RESTOS E 
DAS SOLIDÕES 

de Tetê Mattos . 20min . RJ . 2007

A MALDITA 
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Um homem. Uma mulher. Uma cidade. Dois planos seqüências.

A man. A woman. A city. Two sequence shots. 

Numa casa de campo, a paciente e seu marido se envolvem com a jovem psiquiatra. Os ruídos da 
floresta os cercam.

In a country house, the patient and her husband get involved with her young psychiatrist. They are 
surrounded by the sounds of the forest. 

Uma greve de metalúrgicos tem início em uma cidade nos arredores de Brasília. Muito mais do que 
o despertar para uma consciência de classe, os grevistas redescobrem uma cidade que já não lhes 

pertence.

A metal workers’ strike starts in a city near Brasilia. Much more than waking up to class awareness, 
strikers rediscover a city that no longer belongs to them.

de Cavi Borges . 11min . RJ . 2008 
ENGANO 

de Juliana Rojas, Marco Dutra . 15min . SP . 2009 
AS SOMBRAS 

de Adirley Queirós . 24min . DF . 2009 
DIAS DE GREVE 
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Domingo. Dia de clássico no campeonato brasileiro. A família de Rossi se organiza em torno da TV. 
Eunice, sua mãe, olha através da janela enquanto Borges, seu pai, e Cauã, seu irmão mais velho, 
assistem ao jogo. Rossi tenta achar seu lugar na casa.

Sunday. Classic day in the Brazilian championship. Rossi’s family is organized around TV. His mother 
looks out the window while his father and his older brother watch the game. Rossi tries to find his place 
in the house.

Numa granja industrial, uma galinha tem uma visão: toma consciência da engrenagem que rege sua 
vida, que determina seu destino. Mesmo enclausurada entre milhões de galinhas que não compartilham 
de sua angústia, ela acredita que a vida pode ser diferente.

In an industrial farm, a chicken has a vision: it becomes aware of the gears that govern its life, that 
determine its destiny. Even cloistered among millions of chickens who do not share her distress, she 
believes life can be different.

de Caru Alves De Souza . 12min . SP . 2011 

ASSUNTO
DE FAMÍLIA 

de Quico Meirelles . 15min . SP . 2012 

A GALINHA QUE
BURLOU O SISTEMA 

MOSTRA
VERTENTES 5
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Uma viagem para a cidade do interior da minha mãe.

A trip to my mother’s country town.  

A pintura que fabrica a cultura. Os índios Mebêngôkre-Kayapó, do sul do Pará, desvendam o universo 
cotidiano desta fabricação, aprendida em tempos mitológicos e transmitida de geração em geração. 

The painting that fabricates culture. The Mebêngôkre-Kayapó Indians, from the south of Pará, unveil 
the everyday universe of this fabrication, learned in mythological times and passed on from generation 

to generation.

Documentário sobre o cotidiano e a vida de mulheres transgêneros na região de Maringá, PR. Religião, 
preconceito, amor e aceitação são alguns dos temas abordados.

Documentary about the daily lives of transgender women in the region of Maringá, in Paraná. Religion, 
prejudice, love and acceptance are some of the topics covered. 

de Lucas Sá . 17min . MA . 2013 

NO INTERIOR 
DA MINHA MÃE 

de Fábio Nascimento, Thiago Oliveira . 24min . PA . 2014 

NOSSA PINTURA 

de Fernanda Paz . 30min . PR . 2015 
TRANSVERSO

MOSTRA 
VERTENTES 5
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O rito do Brasil contorna o concreto das cidades-sede em meio à Copa de 2014. Pelas ruas, Luana 
vagueia reciclando o lixo e tentando explicar o mundo a seus seis filhos.

Between June and July 2014 Luana’s six children were on vacation. They took turns to follow their 
mother’s work through the streets of Curitiba, one of the host cities of the World Cup. At that time, Brazil 
was looking for the sixth world football championship and was playing at home.

A coragem foi se fazendo aos poucos conforme a angústia tomava o corpo. Em certa manhã, Glória, 34 
anos, parte em busca de um lugar para voltar a ser.

Courage was gradually building up as anguish took over her body. One morning, Glória, 34, leaves in 
search of a place to be herself again.

de Gil Baroni . 25min . PR . 2015
CICLO 7X1 

de Laís Melo . 15min . PR . 2017 
TENTEI 

Na periferia de São Paulo, Sônia, uma assistente social, precisa tirar o menino Kairo da escola para 
uma difícil conversa.

At a school on the outskirts of São Paulo, Social Worker Sônia needs to remove the nine-year-old Kairo 
boy from the classroom to have a difficult conversation.

de Fabio Rodrigo . 15min . SP . 2018 
KAIRO 

MOSTRA
VERTENTES 6
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Alexandre e Suelen são pessoas anônimas que exercem suas atividades cotidianas de forma ordinária 
até se encontrarem em um videokê do baixo centro de Belo Horizonte, onde viverão o estrelato por uma 

noite.

Alexandre and Suelen are anonymous people who perform their daily activities in an ordinary way until 
they find themselves in a downtown videokê of Belo Horizonte, where they will experience stardom for 

one night.

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 the violent death of his brother, a renowned journalist returns home to take 
care of his mother, who suffers from a serious and unknown illness. The visit of two strangers arouses the 

suspicion that something supernatural has befallen her.

de Claryssa Almeida, Pedro Estrada . 16min . MG . 2019 

DIZ QUE É VERDADE 

de Yuri Costa . 23min . RJ . 2020

EGUM 

MOSTRA 
VERTENTES 6
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Nesta edição especial estamos retomando 
o Projeto Educativo, que anteriormente era 
denominado Sessões Escolas, uma mostra 
voltada para alunos do ensino médio e 
fundamental. 
 
O Projeto Educativo deste ano difere 
em muitos aspectos dos anos anteriores. 
Organizados por temas específicos, cada 
programa terá uma introdução realizada 
por um educador especialista no tema 
proposto, com o objetivo de contextualizar 
o filme de forma pedagógica para alunos 
e professores refletirem sobre o tema 
proposto. Os programas ficarão disponíveis 
durante 1 (um) ano no Canal YouTube 
do Festival Curta Cinema, e no Canal 
Sala de Leitura da Secretaria Municipal 
de Educação do Rio de Janeiro, e terão 
recursos de acessibilidade como legenda 
descritiva.

In this special edition, we are resuming the 
Educational Project, which was previously 
called Sessões Escolas, a showcase aimed 
at secondary and elementary school 
students. 
 
This year’s Educational Project is different 
from previous years in many ways. 
Organized by specific themes, each 
program will have an introduction carried 
out by an educator specialized in the 
proposed theme, in order to contextualize 
the film in a pedagogical way for students 
and teachers to reflect on the theme. 
The programs will be available for 1 (one) 
year on the YouTube Channel of the Curta 
Cinema Festival, and on the Reading 
Room Channel of the Rio de Janeiro 
Municipal Secretary of Education of Rio de 
Janeiro, with accessibility features such as 
descriptive subtitles.

PROJETO
EDUCATIVO
EDUCATIONAL
PROJECT
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REINVENÇÃO E RECICLAGEM

COM
CESAR PEGORARO
EDUCADOR AMBIENTAL

PROGRAMA EDUCATIVO 1

de Kaco Olimpio & Larissa Fernandes  . 19min . GO . 2018 

A VIAGEM DE ÍCARO

de Mirela Kruel . 18min . RS . 2018 

CATADORA DE GENTE 
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COM
MARCIO MOTOKANE
DIRETOR ARTÍSTICO DO CANAL 
FUTURA

IMAGINAÇÃO CRIATIVA 

PROGRAMA EDUCATIVO 2

de Carolina Durão . 15min . RJ . 2013 

APOCALIPSE DE VERÃO 

de Wesley Rodrigues . 12min . GO . 2014 

VIAGEM NA CHUVA 
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IDENTIDADE E INCLUSÃO 

PROGRAMA EDUCATIVO 3

de Renata Diniz . 15min . DF . 2019 

O VÉU DE AMANI 

de Victor Hugo Fiuza . 14min . RJ . 2018 

UMA HISTÓRIA DAS CORES 

COM
REGINA DE ASSIS
EDUCADORA E 
CONSULTORA EM 
EDUCAÇÃO E MÍDIA
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FAMÍLIA E AFETO

PROGRAMA EDUCATIVO 4

de Diego Freitas . 16min . SP . 2019 

A VOLTA PARA CASA 

de Alice Gomes . 17min . RJ . 2018 

BALÃO AZUL 

COM
BEATRIZ NOBRE
PSICANALISTA
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MASTERCLASS

A Masterclass de Direção é uma 
oportunidade de novos realizadores, 
estudantes de cinema e do público em 
geral conhecerem - sem intermediação - 
a trajetória, as práticas de trabalho e as 
perspectivas dos diretores(as).

Para esta edição comemorativa dos 30 
anos do Festival Curta Cinema foram 
programadas duas masterclasses, 
trazendo duas referências do cinema 
nacional, atuantes e com estilos diversos.

Abrindo o Festival, dia 17, Luiz Carlos 
Lacerda. E no dia 22, a cineasta Maria 
Augusta Ramos. As Masterclasses 
aconteceram pela plataforma Zoom e 
estarão disponíveis na Canal YouTube do 
festival.

The Directing Masterclass is an 
opportunity for new directors, film students 
and the general public to get to know - 
without intermediation - the trajectory, 
work practices and perspectives of the 
directors.

For this edition celebrating the 30th 
anniversary of the Festival Curta Cinema, 
two masterclasses were scheduled, 
bringing two masters of Brazilian cinema, 
still active and with different styles.

Opening the Festival, on the 17th, we’ll 
have Luiz Carlos Lacerda. And on the 
22nd, we’ll have filmmaker Maria Augusta 
Ramos. The Masterclasses took place on 
the Zoom platform. One An edited version 
will be available on the Festival’s YouTube 
channel.
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LUIZ CARLOS LACERDA

MASTERCLASS DE DIREÇÃO

DIA 17 DE MARÇO DE 2021 • MARCH 17, 2021

Produtor executivo, roteirista, ator e diretor de longas-metragens, de curta metragens _ 30 títulos 
na filmografia _ e de séries. Com roteiro e direção do Bigode, Rua do Sobe e Desce, Número que 
Desaparece, estreou no Canal Brasil em 2020, levando um pouco de poesia para a TV com referências 
a obras de Antonio Botto, Manuel Bandeira, Walmir Ayala e Lucio Cardoso entre outros.

Executive producer, screenwriter, actor and director of feature films, short films – with a filmography 
of 30 titles – and TV series. Written and directed by Bigode, as he is also known, Rua do Sobe e 
Desce, Número que Desaparece, premiered on Canal Brasil in 2020, bringing a little poetry to TV with 
references to works by Antonio Botto, Manuel Bandeira, Walmir Ayala and Lucio Cardoso among others.

LUIZ CARLOS LACERDA
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MARIA AUGUSTA RAMOS

MASTERCLASS DE DIREÇÃO

DIA 22 MARÇO DE 2021 • MARCH 22, 2021

Reconhecida pela sobriedade e pelo distanciamento formal de seus filmes, a documentarista se 
debruça sobre as relações entre o poder público e o cidadão. Não Toque em Meu Companheiro, o 
mais recente trabalho da diretora foi lançado no ano passado nas plataformas digitais. O filme conta 
a história dos grevistas demitidos da Caixa Econômica Federal durante o governo Collor e traça um 
paralelo entre o passado e o governo atual.

Recognized for the sobriety and formal distancing of her films, the documentary filmmaker focuses 
on the relationship between government and citizen. Não Toque em Meu Companheiro, the director’s 
latest work, was released last year on digital platforms. The film tells the story of the strikers fired from 
Caixa Econômica Federal during the Collor government and draws a parallel between the past and the 
current government.

MARIA AUGUSTA RAMOS
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O Festival Curta Cinema 30 Anos traz este 
ano uma nova atividade, a aula palestra 
(ou palestra aula). O objetivo é apresentar 
perspectivas as mais diversas possíveis, e, 
assim, proporcionar a reflexão e contribuir 
para o desenvolvimento de competências.

Inaugurando, dois especialistas. Paulo Halm 
e Cavi Borges falaram respectivamente 
sobre roteiro e sobre produção.

As aulas palestras (ou palestras aulas) 
aconteceram pela plataforma Zoom e 
estarão disponíveis na Canal YouTube do 
festival. 

This year, Curta Cinema 30 years presents 
a new activity, the lecture class. The goal 
is to show the most diverse perspectives 
possible, thus allowing for reflections and 
contributing to the development of skills.
To kick off, we have two experts. Paulo Halm 
and Cavi Borges talked about screenplays 
and production respectively.

The lectures took place on the Zoom 
platform. 

One An edited version will be available on 
the Festival’s YouTube channel.

AULA
PALESTRA
LECTURE
CLASS
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AULA PALESTRA - PRODUÇÃO
LECTURE CLASS - PRODUCTION

Tudo começou com uma locadora de vídeos na Zona Sul do Rio de Janeiro. Anos depois, a Cavídeo 
se tornou uma produtora e distribuidora independente atuante. Seu idealizador, Cavi Borges dirigiu 
e produziu seu primeiro curta-metragem em 2000, e a partir daí não parou mais. São 17 longas e 
43 curtas dirigidos por ele e, até agora, 67 longas e 157 curtas produzidos entre os quais, filmes de 
veteranos como Luiz Rosemberg Filho, Luiz Carlos Lacerda e Jom Tob Azulay.

It all started with a video store in the South Zone of Rio de Janeiro. Years later, Cavídeo became an active 
independent production company and distributor. Its creator, Cavi Borges directed and produced his 
first short film in 2000, and from then on, he never stopped. He has directed 17 feature films and 43 
shorts and produced, so far, 67 feature films and 157 shorts, including films by veterans such as Luiz 
Rosemberg Filho, Luiz Carlos Lacerda and Jom Tob Azulay.

20 de março de 2021 - March 20, 2021
CAVI BORGES
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AULA PALESTRA - ROTEIRO
LECTURE CLASS - SCREENPLAY

23 de março de 2021 - March 23, 2021

Escritor, roteirista e diretor de cinema e tv, Paulo Halm tem experiência de sobra. Trabalhou com 
diferentes formatos e gêneros. Longas-metragens, curtas-metragens, séries para TV, programas 
educativos, ficção, documentário, comédia. Escreveu roteiros para diretores como José Joffily, Hugo 
Carvana, Sergio Rezende e Sandra Werneck, e também é autor de novelas de sucesso.

Writer, screenwriter and film and TV director, Paulo Halm has plenty of experience. He has worked 
with different formats and genres. Feature films, short films, TV series, educational programs, fiction, 
documentary, comedy. He wrote screenplays for directors such as José Joffily, Hugo Carvana, Sergio 
Rezende and Sandra Werneck, and is also the author of successful soap operas.

PAULO HALM
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LABORATÓRIO DE 
PROJETOS DE
CURTA METRAGEM
THE SHORT FILM PROJECTS
LAB OF FESTIVAL CURTA 
CINEMA
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O Laboratório de Projetos de Curta Metragem do Festival Curta Cinema chega a sua 24ª 
edição. Nesta edição especial comemorativa de 30 anos do Festival dobramos o número 
de projetos selecionados e contamos com a consultoria de Carlos Eduardo Valinoti, Cíntia 
Dormit Bittar, Clara Linhart, Clementino Jr., Fernando Segtowick e Mariana Jacob. Foram 
selecionados 24 projetos, sendo 12 (doze) do Estado do Rio de Janeiro. 

Ao final do processo, 2 (dois) projetos foram premiados com serviços cinematográficos que 
contribuirão para a realização do curta-metragem - um projeto em nível nacional e outro 
que deverá ser filmado no estado do Rio de Janeiro. Os prêmios consistem em aportes, na 
forma de prestação de serviço e locação de materiais, oferecidos pelos apoiadores do Festival 
Curta Cinema 30 Anos. Os prêmios oferecidos aos projetos vencedores terão a validade de 1 
(um) ano para serem utilizados. A empresas apoiadores e respectivos prêmios são:

 • Prêmio Edina Fuji - CiaRio – Locação de equipamentos de iluminação, acessórios 
e maquinaria da empresa NAYMAR, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

 • CTAV - Empréstimo de equipamentos (Black Magic e acessórios) por duas semanas 
OU Serviço de Mixagem de 20 horas para o melhor projeto carioca. Em razão da pandemia, 
o estúdio está com os serviços cancelados até que a situação se normalize. Sendo assim, fica 
definido que o prêmio de serviço de mixagem terá validade de 02 anos (Março de 2023).

 • Mistika – encode DCP.

 • Afinal Filmes – Prores; H264; DPX

 • CONECTA – Legendas timed text em XML, SRT e MCC; audiodescrição em WAV 
PCM sem compressão, 24 bits de profundidade e frequência de amostragem de 48kHz ou 
96kHz, endereçamento estéreo, 5.1 ou 7.1; Libras resolução HD 1920x1080 QuickTime ProRes 
ou MFX codec JPEG2000.

O laboratório aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de março de 2021, no horário das 10h às 13h, 
e de 15h às 18h, através da plataforma Zoom. No dia 22 de março foi realizada a sessão 
de pitching dos 24 projetos.

LABORATÓRIOS DE PROJETOS
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The Short Film Projects Lab of Festival Curta Cinema reaches its 24th edition. In this special 
edition, which celebrates the 30 years of the festival, we doubled the number of selected 
projects and counted on the consultancy of Carlos Eduardo Valinoti, Cíntia Dormit Bittar, Clara 
Linhart, Clementino Jr., Fernando Segtowick and Mariana Jacob. 24 projects were selected, 12 
(twelve) from the state of Rio de Janeiro. 

At the end of the process, 2 (two) projects were awarded with services that will contribute to 
the production of the short film - one project at the national level and another that must be 
filmed in the state of Rio de Janeiro. The awards consist of contributions, in the form of services 
and equipment rental, offered by supporters of the Festival Curta Cinema 30th edition. The 
awarded projects will have one year to use the resources. The supporting companies and 
respective awards are:

 • Edina Fuji Award- CiaRio – R$10.000,00 (ten thousand reais) in lighting equipment 
and accessories rental from NAYMAR;

 • CTAV - Equipment loan (Black Magic and accessories) for two weeks or 20 hour of 
mixing service for the best carioca project. Due to the pandemic, the studio has canceled its 
services until the situation normalizes. Therefore, it is defined that the mixing service premium 
will be valid for 02 years (March, 2023).

 • Mistika – DCP encoding.

 • Afinal Filmes – ProRes; H264; DPX

 • CONECTA – Timed text subtitles in XML, SRT and MCC format; audiodescription 
in uncompressed AV PCM, 24 bits depth and sampling frequency of 48kHz or 96kHz, stereo 
addressing (5.1 or 7.1); Brazilian Sign Language (BSL) in HD 1920x1080 QuickTime ProRes or 
MFX codec JPEG2000.

The lab took place on March 18, 19 and 20, 2021, from 10 am to 1 pm and from 3 pm to 6 pm, on 
the Zoom platform. On March 22, it was done a pitching session was held for the 24 projects. 

LABORATÓRIOS DE PROJETOS
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PROJETOS SELECIONADOS

Projetos Selecionados do Rio de Janeiro:

“Babá”, de Yuri Costa – Nilópolis

“Mestiço”, de Sandro Garcia – Belford Roxo

“Cidade Dormitório”, de Victor Quintanilha Moira Dias – Rio de Janeiro

“Consola Dor”, de Renata Lago – Rio de Janeiro

“Elisa”, de Jhennifer Silva de Oliveira – São Gonçalo

“Seres Encantados das Nascentes”, de Rafael Nogueira Costa - Rio das Ostras

“O que Vi Quando Fechei os Olhos”, de Victor Abreu – Rio de Janeiro

“Com Carinho”, de Pablo Félix de Paiva – Guapimirim

“Miradas”, de Gabriela Gaia Meirelles – Rio de Janeiro

“A Cachorra Aposentada”, de Felipe Bibian de Souza – Rio de Janeiro

“Sempre o Mesmo”, de Arnon Segal Hochman – Rio de Janeiro

“Ficção Suburbana”, de Rossandra de Souza Santos – Rio de Janeiro
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PROJETOS SELECIONADOS

Projetos Selecionados Nacionais:

“O Último Dragão Chinês”, de Pedro Jorge – São Paulo - SP

“Ave Maria”, de Giulia Tomasini – Porto Alegre – RS

“Abdução”, de Adriana Gaeta Braga – São Paulo – SP

“A Festa”, de Giovani Simoneti Beloto – Tietê – SP

“O Último é Mulher do Padre”, de Yasser Socarrás González – Florianópolis – SC

“Revés”, de Arthur Senna - Goiânia – GO

“Antes de Falar de Amor”, de Sarah Tavares Barbosa – Cláudio – MG

“Não Haverá Borboletas”, de Mayara Sanchez – Belém – PA

“Vozes do Jangurussu”, de Francisco Thiago Pereira da Silva – Fortaleza – CE

“Agosto”, de Paloma Gomide - Florianópolis – SC

“Devorar Tua Cidade”, de Luis Ricardo Gondim Silva – Goiânia – GO

“Boiuna”, de Adriana de Faria – Belém – PA
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CONSULTORES

CARLOS EDUARDO VALINOTI

Nascido no Rio de Janeiro, Cadu Valinoti é produtor graduado em Cinema pela PUC-Rio com 
formação executiva no Reino Unido. Experiente em documentários, curtas e longas, já passou por 
importantes produtoras no Rio de Janeiro, tendo produzido para Canal Brasil, Band, OFF, Multishow e 
ESPN. Na publicidade, produziu para Google, TEDx, Nike, Corona, Coca-Cola, Heineken e Yahoo UK. 
Foi coordenador de produção de “O Grande Circo Místico”, de Carlos Diegues (Festival de Cannes 
2018) e também produtor executivo de filmes premiados como “Favela Gay”, de Rodrigo Felha e “Fala 
Comigo” de Felipe Sholl, ambos Prêmios de Melhor Filme no Festival do Rio. Seus últimos trabalhos 
foram “Sem Seu Sangue”, de Alice Furtado (Quinzena dos Realizadores - Festival de Cannes 2019), 
“Os últimos dias de Gilda”, de Gustavo Pizzi, para o Canal Brasil e o ainda inédito “Los Abismos”, da 
diretora argentina Agustina San Martin. Cadu também coordena os projetos autorais sob chancela de 
sua produtora Nostro, onde finaliza o primeiro longa da casa “Planta Baixa”, de Miwa Yanagizawa e 
desenvolve os projetos de longa documentário “As Ondas”, de Victoria Visco Mendonça (selecionado 
para o DOK CoPro Market) e “Uma talvez Julia”, de Bruno Mello, selecionado para o laboratório de 
roteiros PLOT, do IndieLisboa. Também participa de mercados como Ventana Sur, EFM, Marché du 
Film e fez parte do Berlinale Talents Campus, em 2017. Além de sua carreira cinematográfica, também 
compõe, desde 2017, a comissão de seleção da Première Brasil do Festival do Rio e investe parte de seu 
tempo como professor na Academia Internacional do Cinema, trocando e aprendendo com estudantes 
entusiasmados e sonhadores.

Born in Rio de Janeiro, Cadu Valinoti is a producer with a degree in Cinema from PUC-Rio and executive 
training in the United Kingdom. With experience in documentaries, short and feature films, he has worked 
in important production companies in Rio de Janeiro as a producer for TV channels such as Canal 
Brasil, Band, OFF, Multishow and ESPN. In advertising, he produced for Google, TEDx, Nike, Corona, 
Coca-Cola, Heineken and Yahoo UK. He was the production coordinator of Carlos Diegues’ “The Great 
Mystical Circus” (Cannes Festival 2018) and the executive producer of awarded films, such as Rodrigo 
Felha’s “Favela Gay” and Felipe Sholl’s “The Other End”, both awarded as Best Film at the Rio de Janeiro 
International Film Festival. His latest work includes Alice Furtado’s “Sick, Sick, Sick” (Directors’ Fortnight 
- Cannes Festival 2019) and Gustavo Pizzi’s “The Last days of Gilda”, for Canal Brasil and also the yet-
to-be-released “Los Abismos”, by Argentinean director Agustina San Martin. Cadu also coordinates 
authorial projects under the seal of his production company Nostro, and is finishing its first feature 
film, “Planta Baixa”, by Miwa Yanagizawa and developing the feature-lenght documentary projects 
“As Ondas”, by Victoria Visco Mendonça (selected for DOK CoPro Market) and “Um talvez Julia”, by 
Bruno Mello, selected for the IndieLisboa’s PLOT script lab. He also participates in film markets such as 
Ventana Sur, EFM, Marché du Film and was part of Berlinale Talents Campus in 2017. In addition to his 
career in film, he has also been a member of the selection committee of Rio de Janeiro International 
Film Festival’s Première Brasil since 2017 and invests part of his time as a teacher at the Academia 
Internacional do Cinema, exchanging and learning from enthusiastic and idealistic students.
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CONSULTORES

CÍNTIA DOMIT BITTAR

Cíntia Domit Bittar, 34, é sócia-fundadora da Novelo Filmes (Florianópolis, 2010 - ) onde atua como 
diretora, produtora, montadora e roteirista. Em 2011 estreou seu primeiro curta nessas funções, o “Qual 
Queijo Você Quer?”, que foi para mais de 100 festivais, conquistando mais de 50 prêmios, entre eles 
o de Melhor Curta no Festival do Rio. Desde então, participa de festivais nacionais e internacionais de 
grande destaque com obras posteriormente licenciadas para canais de TV no Brasil e exterior. Sua 
obra mais recente como diretora é o curta-metragem BAILE, com destaque para os prêmios de melhor 
curta do 60º FICCI - Festival Internacional de Cine de Cartagena de Índias (2020), melhor direção 
no 29º Curta Cinema - Rio ISFF (2019), Top 10 do público no 30º Kinoforum - São Paulo ISFF (2019); e 
destaque para as seleções oficiais para o 66º Oberhausen ISFF (2020) 44º Hong Kong IFF (2020) e 
Festival do Rio (2019). O filme também foi um dos cinco finalistas em sua categoria no Grande Prêmio 
do Cinema Brasileiro 2020 e foi qualificado para o Oscar 2021. Graduada em Cinema na UNISUL, 
2007.

Cíntia Domit Bittar, 34, is founding partner of Novelo Film (Florianópolis, 2010) where she is currently 
works as director, producer, editor and screenwriter. In 2011, she premiered her first short film in those 
roles, “Qual Queijo Você Quer?”, which participated in more than 100 festivals, winning more than 50 
awards, among them the Best Short Film at the Rio de Janeiro International Film Festival. Since then, 
she has participated in prominent national and international festivals with works subsequently licensed 
for TV channels in Brazil and abroad. Her most recent work as a director is the short film BAILE, which 
received, among others, the awards for best short film at the 60th Cartagena International Film Festival- 
FICCI (2020) and best director at the 29th Curta Cinema - Rio ISFF (2019), was among the Top 10 short 
films chosen by the public at the 30th Kinoforum - São Paulo ISFF (2019) and was part of the official 
selection of the 66th Oberhausen ISFF (2020), the 44th Hong Kong IFF (2020) and the Rio de Janeiro 
IFF (2019). The film was also one of the five finalists in its category at the Grand Prix of Brazilian Cinema 
2020 and was qualified for the Oscars 2021. She graduated in film from UNISUL, 2007.



CONSULTORES

CLARA LINHART

ClaraLinhart é formada em Ciências Sociais pela PUC-RIO e em Cinema Documentário pela FGV-
Rio.    Trabalha no mercado do audiovisual brasileiro como assistente de direção desde 2001. Participou 
de curtas, documentários e 17 longas. Podemos destacar entre esses trabalhos: “Tropa de Elite” de José 
Padilha, “Diário de Sintra” de Paula Gaitán”, “Baixio das Bestas” de Claudio Assis, “O Som ao Redor” de 
Kleber Mendonça Filho, “A Floresta de Jonathas” de Sergio de Andrade, “Casa Grande” de Fellipe Barbosa, 
“Cidade do Futuro” de Claudio Marques e Marília Hugues, e Gabriel e a Montanha  de Fellipe Barbosa. Em 
2007, estreou na direção,  co-dirigindo com Daniel Caetano e Camila Maroja o documentário “O mundo 
de um filme”. Em 2010, dirigiu e produziu o curta-metragem de ficção “Os Sapos” que foi apresentado em 
diversos festivais de cinema do Brasil. Em dezembro de 2012, concluiu o MBA de Cinema Documentário 
da FGV, realizando o curta-metragem “Luna e Cinara” que ganhou duas menções honrosas (Festival Coisa 
de Cinema da Bahia e Mostra de Curtas de Goiânia). Em 2017, finalizou seu primeiro longa-metragem 
documental intitulado “La Manuela” que estreou no Festival Coisa de Cinema da Bahia e foi exibido em Paris, 
Madrid, Quito, festivais do Brasil e ganhou o prêmio de Melhor Documentário no FAM (Festival Audiovisual 
do Mercosul). Em 2018, Clara estreou na direção de longa-metragem, com a ficção “Domingo”, co-dirigida 
com Fellipe Barbosa. “Domingo” estreou no Festival de Veneza e passou em diversos festivais brasileiros 
e estrangeiros. “Domingo” foi lançado comercialmente na França em outubro de 2018 e chegou às telas 
brasileiras em outubro de 2019. “Os Sapos”, próximo projeto de longa-metragem de Clara foi financiado pelo 
FSA em 2018 e será filmado em breve.

Clara Linhart has a degree in Social Sciences from PUC-Rio and Documentary Film from FGV-Rio. She has 
been working in the Brazilian audiovisual industry as assistant director since 2001. She worked in short films, 
documentaries and 17 feature films. We can highlight among these works: “Elite Squad” by José Padilha, “Days 
in Sintra” by Paula Gaitán, “Bog of Beasts” by Claudio Assis, “Neighboring Sounds” by Kleber Mendonça 
Filho, “Jonathas’ Forest”, by Sergio de Andrade, “Casa Grande” by Fellipe Barbosa, “The City of the Future” 
by Claudio Marques and Marília Hugues, and “Gabriel and the Mountain” by Fellipe Barbosa. In 2007, she 
made her debut as a director, co-directing with Daniel Caetano and Camila Maroja the documentary “The 
World of a Film”. In 2010, she directed and produced the fiction short film “Os Sapos”, which was screened in 
several film festivals in Brazil. In December 2012, she completed her MBA in Documentary Film at FGV, making 
the short film “Luna e Cinara”, which won two honorable mentions (Festival Coisa de Cinema da Bahia and 
Mostra de Curtas de Goiânia). In 2017, she finished her first feature-length documentary, “La Manuela”, which 
premiered at Festival Coisa de Cinema da Bahia and was screened in Paris, Madrid, Quito, and in Brazilian 
festivals, and won the award for Best Documentary at FAM (Festival Audiovisual do Mercosur). In 2018, Clara 
debuted as a feature film director, with the fiction “Domingo”, co-directed with Fellipe Barbosa. “Domingo” 
premiered at the Venice Film Festival and was screened at several Brazilian and foreign festivals. “Domingo” 
was released commercially in France in October 2018 and reached Brazilian screens in October 2019. “Os 
Sapos”, Clara’s next feature film project was funded by the FSA in 2018 and will be shot soon.
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CONSULTORES

CLEMENTINO JUNIOR

FERNANDO SEGTOWICK

Clementino Junior é cineasta, doutorando em educação (GEASur/UNIRIO), educador audiovisual e fundador 
do CAN - Cineclube Atlântico Negro, que desde 2008 difunde o cinema da diáspora africana. Realizou 27 
filmes, sendo 26 curtas em todos os gêneros e 1 longa-metragem documentário, foi presidente da ABDeC-RJ 
e vice-presidente da ABD Nacional (Associação Brasileira de Documentaristas e Curtametragistas) e diretor 
do CNC - Conselho Nacional de Cineclubes.

Clementino Junior is a filmmaker, doctoral student in education (GEASur / UNIRIO), audiovisual educator 
and founder of CAN - Cineclube Atlântico Negro, which has showcased African Diaspora cinema since 2008. 
He made 27 films, 26 of which were short films in all genres and 1 feature-length documentary, and was 
president of ABDeC-RJ and vice president of ABD Nacional (Brazilian Association of Documentary and Short 
Filmmakers) and director of CNC - Conselho Nacional de Cineclubes.

Fernando Segtowick nasceu em Belém do Pará e estudou jornalismo na Universidade Federal do Pará. Em 
2015, fundou a produtora Marahu Filmes e já dirigiu curtas-metragens e séries para a televisão exibidos no 
Brasil e no exterior. Seus projetos têm como tema as pessoas da Amazônia. Coordena desde 2019, o Marahu 
Lab, iniciativa de formação para profissionais do Norte do país. Participou do Rotterdam Lab em 2019, com 
o projeto Passagem Esperança e O Reflexo do Lago, seu primeiro longa-metragem teve estreia mundial na 

Mostra Panorama, no Festival de Cinema de Berlim em 2020.

Fernando Segtowick was born in Belém do Pará and studied journalism at the Federal University of Pará. His 
projects focus on the people from the Amazon. Since 2019, he has coordinated the Marahu Lab, a training 
initiative for professionals in the North of the country. He participated in the Rotterdam Lab in 2019, with 
the project Passagem Esperança, and his first feature film, O Reflexo do Lago, had a world premiere at the 

Panorama showcase, at the Berlin Film Festival in 2020.
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CONSULTORES

MARIANA JACOB

Mariana Jacob estudou Publicidade e Relações Públicas na Espanha e se especializou em Produção 
Audiovisual e Cinematográfica pela ECAM, também em Madri.   Durante 10 anos residindo na 
Espanha, adquiriu experiência principalmente como diretora de produção e assistente de direção, 
havendo trabalhado em mais de 40 filmes entre curtas e longas-metragens, projetos para televisão e 
publicidade. De volta ao Brasil desde 2012, trabalhou como Produtora Executiva e Diretora de Produção 
de diversos projetos de grande relevância nacional onde se incluem longas, curtas e mostras de cinema 
(“Prometo um dia deixar essa cidade”, “Amor, Plástico, Barulho”, “Super Orquestra Arcoverdense de 
Ritmos Americanos”, “Organismo”, “Curral”, “Frei Damião, O Santo do Nordeste”, “Cheiro de Melancia” 
entre outros). De forma independente pioneira, abraçou a distribuição de filmes pernambucanos (“Boa 
Sorte, Meu Amor” e “Uma Passagem para Mário”) percebendo a notória dificuldade do cinema de 
autor circular no mercado e deu início a primeira empresa distribuidora de Pernambuco, Inquieta Cine. 
Mariana Jacob equilibra assim seus trabalhos entre a produção executiva, produção de conteúdo e 
coordenação de distribuição de filmes independentes.

Mariana Jacob studied Advertising and Public Relations in Spain and specialized in Audiovisual and Film 
Production at ECAM, also in Madrid. During the 10 years she lived in Spain, she acquired experience 
mainly as a production director and assistant director, having worked in more than 40 films including 
short and feature films, projects for television and advertising. Back in Brazil since 2012, she has worked 
as an Executive Producer and Production Director for several high-profile national projects, including 
feature films, short films and film showcases (“Prometo um dia deixar essa cidade”, “Amor, Plástico, 
Barulho”, “Super Orquestra Arcoverdense de Ritmos Americanos”, “Organismo”, “Curral”, “Frei Damião, 
O Santo do Nordeste”, “Cheiro de Melancia”, among others). In an independent and pioneering way, she 
embraced the distribution of films from Pernambuco (“Boa Sorte, Meu Amor” and “Uma Passagem para 
Mário”), after realizing how difficult it is for authorial films to circulate in the marketplace, and created 
the first distribution company in Pernambuco, Inquieta Cine. Mariana Jacob thus balances her work 
between executive production, content production and coordination of independent film distribution.
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LABORATÓRIO
DE IDEIAS
IDEAS LAB

O  Laboratório de Ideias  é o espaço de 
discussão e criação para o desenvolvimento 
de sua ideia.

Durante dois dias os consultores 
especialmente convidados, Paulo Lins 
e Sylvia Palma, conduziram o debate 
e analisaram as dez (10) propostas 
selecionadas.

O objetivo principal desta iniciativa 
foi apresentar diferentes possibilidades de 
concepção e abordagem dos argumentos 
originais propostos e colaborar com a 
estruturação dos respectivos roteiros.

Datas de realização do laboratório: 18 e 19 
de março de 2021 - Plataforma Zoom

The Ideas Lab is the space for discussion 
and creation for the development of your 
idea.

For two days, the specially invited 
consultants, Paulo Lins and Sylvia Palma, 
conducted the debate and analyzed the 
ten (10) selected proposals.

The main objective of this initiative was to 
present different possibilities of conceiving 
and approaching the original arguments 
proposed and collaborate with the 
structuring of the respective screenplays.  

Dates for the laboratory: March 18th and 
19th, 2021 - Zoom Platform
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CONSULTORES

PAULO LINS

Poeta, romancista, roteirista de cinema e televisão e professor licenciado em Língua Portuguesa e Brasileira 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Publicações: “Sob o Sol” - livro de poemas. “Cidade de Deus” 
- Romance – adaptado para o cinema com quatro indicações para o Oscar. Prêmio Golfinho de Ouro do 
Conselho Estadual de Cultura da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. “Esses Poetas” - livro de poemas 
com seleção e organização de Heloisa Buarque de Holanda. “Desde que o Samba é Samba” – Romance. 
Indicado ao Prêmio Jabuti. “Era Uma Vez” – Poesia. “Dois amores” - conto. Videoclipe roteiro e direção com 
Kátia Lund e Breno Silveira: Minha Alma do grupo O Rappa. Grande Prêmio Brasil de cinema (melhor curta 
metragem 2000). Prêmio Multishow (melhor vídeo clip 2000). Prêmio Vídeo-Music Brasil da MTV (melhor 
diretor, melhor vídeo clip - 1999). Não se Preocupe Comigo do grupo F.U.R.T.O. Roteiros de longa-metragem: 
“Orfeu da Conceição”. “Quase dois Irmãos” - Selecionado para o laboratório de roteiro Sundance/Riofilme 
2002. Melhor roteiro pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) 2005. “Era uma vez” - Argumento 
desenvolvido com Breno Silveira. Selecionado para o Laboratório de Roteiros Sundance/Riofilme 2004. 
“Faroeste Caboclo”- 2013. “Simonal”- 2019. Televisão roteiro e direção com Kátia Lund: “Cidade dos Homens” 
- seriado para televisão exibido pela Rede Globo. 10º Festival Internacional de Cinema e Televisão Suíço 
- Cinéma Tout Ecran- melhor seriado de televisão (2004). “Suburbia” - Minissérie para Rede Globo de 
Televisão. Roteiro com Luiz Fernando Carvalho. Colaborador na telenovela “I Love Paraisópolis”, na Rede 
Globo de Televisão. Autor roteirista na série “Carcereiros”. Rede Globo de Televisão. Autor roteirista na novela 
“Um Defeito de Cor”.

Poet, novelist, screenwriter for film and television and professor with a degree in Portuguese and Brazilian 
Language from the Federal University of Rio de Janeiro. Publications: “Sob o Sol” - book of poems. “Cidade 
de Deus” - Novel – adapted as the film “City of Gods”, with four Oscar nominations. Golfinho de Ouro Award 
from the Culture Council of the Legislative Assembly of Rio de Janeiro. “Esses Poetas” - book of poems selected 
and organized by Heloisa Buarque de Holanda. “Desde que o Samba é Samba” - Novel. Nominated for the 
Jabuti Award. “Era Uma Vez” - Poetry “Dois amores” - Short Story Music video written and directed with Kátia 
Lund and Breno Silveira: Minha Alma, by the band O Rappa. Grand Prix of Brazilian Cinema (best short film 
in 2000). Multishow Award (best music video in 2000). MTV’s Video-Music Brazil Award (best director, best 
music video in 1999) Não se Preocupe Comigo by the band F.U.R.T.O. Feature film screenplays: “Orfeu da 
Conceição”. “Almost Brothers ” - Selected for the Sundance / Riofilme 2002 screenplay lab. Best screenplay 
by APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) 2005. “Era uma vez” - Plot developed with Breno Silveira. 
Selected for the Sundance / Riofilme 2004 screenplay lab. “Brazilian Western”- 2013. “Simonal”- 2019. Writing 
and directing for television with Kátia Lund: “City of Men” - television series broadcast by Rede Globo. 10th 
Geneva International Film Festival - Cinéma Tout Ecran - best television series (2004). “Suburbia” - Miniseries 
for Rede Globo de Televisão. Written with Luiz Fernando Carvalho. Collaboration in the soap opera “I Love 
Paraisópolis”, Rede Globo de Televisão. Writter of the series “Jailers”. Rede Globo de Televisão. Writer of the 
soap opera “Um Defeito de Cor”.
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CONSULTORES

SYLVIA PALMA

Autora roteirista, jornalista e documentarista. Trabalhou nas principais emissoras de televisão como: 
TV GLOBO, RECORD, SBT, FUTURA, entre outras.  Bacharel em Comunicação e Mestre em Pedagogia, 
Cultura e Comunicação/UERJ.  Especialização em Teledramaturgia, séries e documentários.Docente 
da pós-graduação em Roteiro - Faculdade Hélio Alonso /RJ. Secretária Geral da GEDAR, Gestão de 
Direitos Autorais de Autores Roteiristas www.gedarbrasil.org. Consultora do CANAL FUTURA. Parecerista 
da FAC/ Brasília, Concurso OEI, Netlab, Filma Brasil, entre outros. Curadora da Mostra de Cinema 
LUÍS BUÑUEL/ Espaço Cultural da Caixa. Autora do espetáculo de teatro: Meu Amigãozão, o Musical/
Teatro Net. Roteirista dos seriados:  A LEI EO CRIME e PIGMALEÃO DO BREJO (TV Record). A DONA 
DA BANCA (Cinebrasil). CÉU CAÓTICO (Mekaron). Dos docs. CAMINHO DA PEDRAS, URUGUAI NA 
VANGUARDA (Canal Curta, Canal Brasil). Consultora da série de ficção PUNGA (Cinebrasil). Diretora 
do documentário O PAGADOR. Criadora e autora roteirista dos longas metragens: ELISA NO PAÍS DOS 
TENENTES CALOR! 

Screenwriter, journalist and documentarian. She worked in the main television stations such as: TV 
GLOBO, RECORD, SBT, FUTURA, among others.   Bachelor degree in Communication and Master’s 
degree in Education, Culture and Communication/UERJ. Specialization in Screenwriting for television, 
series and documentaries. Screenplay Professor of the Graduate School at Faculdade Hélio Alonso / 
RJ. General Secretary of GEDAR - Gestão de Direitos Autorais de Autores Roteiristas www.gedarbrasil.
org. Consultant of CANAL FUTURA. Reviewer of FAC/ Brasília, Concurso OEI, Netlab, Filma Brasil, 
among others. Curator of the LUÍS BUÑUEL Showcase / Espaço Cultural da Caixa. Author of the theater 
play: Meu Amigãozão, o Musical/Teatro Net. Writer os the TV series: A LEI EO CRIME e PIGMALEÃO DO 
BREJO (TV Record). A DONA DA BANCA (Cinebrasil). CÉU CAÓTICO (Mekaron). Of the documentaries: 
CAMINHO DA PEDRAS, URUGUAI NA VANGUARDA (Canal Curta, Canal Brasil). Consultant of the 
fiction series PUNGA (Cinebrasil). Director of the documentary O PAGADOR.Creator and author of the 
feature films: ELISA NO PAÍS DOS TENENTES
CALOR! 
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SELECIONADOS

Argumentos selecionados:

Rio de Janeiro:

“miFood”, de Henrique Freitas

“Amuro”, de Leonardo Velasco

“O Testamento de Adelaide”, de Kimberly Palermo Eiras

“12 de Maio”, de Diego Pereira dos Anjos

“As Engrenagens do Meu Corpo”, de Ana Clara d’Escragnolle Taunay

Nacional:

“Berro”, de Laiz Maria dos Santos de Mesquitaa Souza - Salvador – BA

“Ruínas da Memória”, de Priscila Nascimento - Recife – PE

“La Femme”, de Raquel Dutra Rodrigues – Porto Alegre – RS

“Março”, de Isadora Canela – Igarapé – MG

“MBARAI MBARAETE”, de Tatiana Azevedo – São Paulo – SP
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OFICINAS
WORKSHOPS
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OFICINA TEÓRICA
DECIBÉIS: AS FRONTEIRAS
ENTRE OS CURTAS-METRAGENS 
E OS VIDEOCLIPES
THEORETICAL WORKSHOP DECIBELS:
THE BOUNDARIES BETWEEN SHORT FILMS 
AND MUSIC VIDEOS

“A Velha a Fiar”, curta-metragem dirigido 
por Humberto Mauro e inspirado em uma 
música homônima do Trio Irakitan pode 
ser considerado um videoclipe? Na oficina 
teórica “Decibéis: As Fronteiras Entre os 
Curtas-Metragens e os Videoclipes”, o 
jornalista e curador Duda Leite, propos 
uma reflexão sobre os dois formatos - 
videoclipe e curta-metragem.

Também na pauta as influências que 
os curtas experimentais de Kenneth 
Anger, ainda na década de sessenta, 
exerceram sobre cineastas como Martin 
Scorsese, John Waters, Pedro Almodóvar e 
Quentin Tarantino, os trabalhos nacionais 
premiados e as novas possibilidades 
criativas.

Questões abordadas: 
- Videoclipes pioneiros; 
- Diferenças e semelhanças entre os dois 
formatos; 
- Espaços de experimentação. 

Data de realização da Oficina:  19 de março 
de 2021 - - aconteceu pela plataforma 
Zoom e uma versão editada estará 
disponível na Canal YouTube do festival.

Can Humberto Mauro’s short film “A Velha 
a Fiar”, inspired by a song of the same 
name by the Trio Irakitan, be considered 
a music video? In the theoretical workshop 
Decibels: The Boundaries Between Short 
Films and Music Videos, journalist and 
curator Duda Leite, proposed a reflection 
on the two formats - music video and short 
film.

Also on the agenda were the influences 
that Kenneth Anger’s experimental shorts, 
still in the sixties, had on filmmakers such 
as Martin Scorsese, John Waters, Pedro 
Almodóvar and Quentin Tarantino, and on 
award-winning national productions and 
new creative possibilities.

Issues to be addressed: 
- Pioneering music videos. 
- Differences and similarities between the 
two formats. 
- Space for experimentation. 

Date: March 19, 2021 - Zoom Platform – 
One An edited version will be available on 
the Festival’s YouTube channel.
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PALESTRANTE

DUDA LEITE

Jornalista, cineasta e curador. Formado em Cinema pela FAAP, Duda Leite sempre esteve ligado ao 
audiovisual. Trabalhou como produtor, roteirista e diretor em canais como Eurochannel, HBO, VH1 
e Discovery. Pelo Eurochannel, Duda cobriu os principais Festivais de Cinema do mundo, entre eles 
Cannes, Berlim e Veneza. Como jornalista, colaborou com revistas como Vogue, Playboy e Bravo. Desde 
2012, Duda é curador do Music Video Festival, o maior Festival dedicado aos videoclipes no Brasil, 
que acontece anualmente no MIS. Em 2019, Duda fez a curadoria nacional da exposição Musicais no 
Cinema, no MIS em São Paulo. Desde 2019 ministra os cursos As Histórias dos Videoclipes e As Histórias 
dos Videoclipes Queer em instituições como o MIS, o SESC e o B_arco.

Journalist, filmmaker and curator. With a degree in Cinema from FAAP, Duda Leite has always been 
involved with audiovisual. He worked as a producer, screenwriter and director in channels such as 
Eurochannel, HBO, VH1 and Discovery. For Eurochannel, Duda covered the world’s leading film festivals, 
including Cannes, Berlin, and Venice. As a journalist, he collaborated with magazines like Vogue, 
Playboy and Bravo. Since 2012, Duda has been the curator of the Music Video Festival, the largest 
festival dedicated to music videos in Brazil, which takes place every year at MIS. In 2019, Duda was the 
national curator of the exhibition Musicais no Cinema, at MIS in São Paulo. Since 2019, he has taught 
the courses The Histories of Music Videos and The Histories of Queer Music Videos at institutions such 
as MIS, SESC and B_arco.

125



OFICINA CINEMA
AFRICANO CONTEMPORÂNEO
AFRICAN CINEMA WORKSHOP

Quando se fala em ‘cinema africano” em 
geral se pensa no cinema da chamada 
África negra. É desse cinema que Joel Zito 
Araújo tratou na oficina teórica Cinema 
Africano Contemporâneo. Tendo como 
ponto de partida a obra de Ousmane 
Sembène, considerado o pai do cinema 
negro africano, Joel Zito apresentou 
um painel sobre a especificidade deste 
cinema, suas narrativas e estéticas.

O cinema africano, ou mais objetivamente 
o cinema pan-africanista, nasceu vinculado 
ao movimento de negritude e a consciência 
de ser negro. Desenvolvendo um olhar 
próprio sobre sua história e tradições, os 
realizadores africanos contribuíram para 
a construção de uma imagem de cultura 
e de povo que aponta para diferentes 
possibilidades de interação com o mundo 
moderno.

Questões abordadas: 
- Cinema pan-africanista 
- Narrativas e estéticas africanas 
- Subjetividade africana

Data de realização da Oficina:  24 de março 
de 2021 - aconteceu pela plataforma Zoom 
e uma versão editada estará disponível na 
Canal YouTube do festival.

When it comes to ‘African cinema’, in 
general, we think of the so-called black 
Africa cinema. It is this cinema that Joel 
Zito Araújo addressed in the theoretical 
workshop Contemporary African Cinema. 
Starting with the work of Ousmane 
Sembène, considered to be the father of 
black African cinema, Joel Zito presented 
a panel on the specificity of this cinema, its 
narratives and aesthetics.

African cinema, or more objectively pan-
Africanist cinema, was born linked to the 
movement of black awareness. Developing 
their own views of their history and 
traditions, African filmmakers contributed 
to build an image of their culture and their 
people that points to different possibilities 
of interacting with the modern world.

Issues to be addressed: 
- Pan-Africanist cinema 
- African narratives and aesthetics 
- African subjectivity

Date: March 24, 2021 - Zoom Platform - 
One An edited version will be available on 
the Festival’s YouTube channel.
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PALESTRANTE

JOEL ZITO ARAÚJO

Diretor, roteirista, produtor e escritor, conhecido por tematizar o negro na sociedade brasileira, sua 
obra inclui o livro e filme A Negação do Brasil, ganhador do Festival É Tudo Verdade em 2001, o longa 
ficcional As Filhas do Vento (2005), ganhador do Festival de Tiradentes e de 8 Kikitos no Festival de 
Gramado, os docs Cinderelas, Lobos e um Príncipe Encantado (2009), e RAÇA (2013). Fez a première 
mundial do seu último longa MEU AMIGO FELA/MY FRIEND FELA no IFFR – International Film Festival 
Rotterdam, recebeu o prêmio Paul Robeson (melhor filme da Diáspora) no FESPACO / Burkina Faso, 
o Prêmio Especial do Júri Internacional do Festival É Tudo Verdade 2019 e os prêmios de melhor 
documentário do the 23rd edition of Ecrans Noirs Film Festival/Camarões e do The Pan African Film & 
Arts Festival 2020 / Los Angeles-USA. Joel doutorou-se em Comunicação na ECA/USP e fez seu pós-
doutorado em rádio, TV e cinema na University of Texas, em Austin, USA. Atualmente está finalizando 
o seu novo longa ficcional O Pai da Rita, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2021.

Director, screenwriter, producer and writer, known for focusing on black people in Brazilian society, his 
work includes the book and film Denying Brazil, winner of the It´s All True Festival in 2001; the fictional 
feature Daughters of the Wind (2005), winner of the Tiradentes Festival and 8 Kikitos at the Gramado 
Festival; the docs Cinderellas, Wolves and a Charming Prince (2009), and RAÇA (2013). The world 
premiere of his latest feature MY FRIEND FELA / MY FRIEND FELA was at the IFFR - International Film 
Festival Rotterdam, received the Paul Robeson Award (best film of the Diaspora) at FESPACO / Burkina 
Faso, the Special Prize of the International Jury of the It´s All True Festival 2019 and the best documentary 
awards at the 23rd edition of Ecrans Noirs Film Festival / Cameroon and The Pan African Film & Arts 
Festival 2020 / Los Angeles-USA. Joel completed his PhD in Communication at ECA / USP and did his 
post-doctorate in Radio, Tv and Cinema at the University of Texas, Austin, USA. He is currently finishing 
his new fiction feature “O Pai da Rita”, scheduled for release in the second half of 2021.
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OFICINA PRÁTICA DE
DESENVOLVIMENTO DE
PROJETOS DE DOCUMENTÁRIOS
EM CURTA-METRAGEM
PRACTICAL WORKSHOP 
ON DOCUMENTARY SHORT FILM 
PROJECT DEVELOPMENT

A Oficina prática de desenvolvimento de 
projetos de curta-metragem documentário 
vai analisou 6 projetos que se encontram 
ainda em sua fase inicial.  Foi ministrado 
pela realizadora e pesquisadora Beth 
Formaggini.

Questões abordadas: 

Quais são suas motivações para a 
realização deste filme? 

Qual é sua proposta de linguagem 
audiovisual? 

Como e onde procurar as fontes de 
pesquisa, os personagens e as locações?

Data de realização da Oficina: 18 de março 
de 2021 - Plataforma Zoom

The Documentary Short Film Project 
Development workshop analyzed 6 
projects that are still in their initial phase. It 
was conducted by director and researcher 
Beth Formaggini.

Issues that were addressed: 

- What are your motivations to make this 
movie? 

- What is your audiovisual language 
proposal? 

- How and where to look for research 
sources, characters, and locations?
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PALESTRANTE

BETH FORMAGGINI

Dirigiu os longas: “Memória para Uso Diário”, premiado pelo júri popular do Festival do Rio, e “Xingu 
Cariri Caruaru Carioca”, eleito o melhor filme do 8º Festival In-Edit Brasil. Os curtas: “Uma família 
ilustre”, vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e premiado em mais de 15 festivais nacionais 
e internacionais; e “Angeli 24 horas”, que recebeu 12 prêmios. E os médias “Cidades Invisíveis”, “Nós 
Somos um Poema”, “Nobreza Popular” e “Walter.doc”. Colaborou com Eduardo Coutinho e sobre ele 
realizou o documentário “Apartamento 608”. Em 2019 lançou nos cinemas, no Canal Brasil e em VOD o 
longa “Pastor Cláudio”, vencedor do Festival de Vitória, selecionado para a Première Brasil do Festival 
do Rio 2017, Festival de Havana 2017, Festival Atlanticdoc 2017 (Uruguai), Autres Brésils-Paris 2019, 
Brasil em Movimento – Paris 2018, Retrospectiva do Cinema Brasileiro CineSESCSP, Festival Cine Brasil-
Zurich 2020, Festival EDOC-Equador 2018, Festival Cine Brasil-Berlin. Em março de 2020 lançou a série 
“Sopro”, no Canal Curta!.

Beth directed the feature films: “Memory for Daily Use”, awarded by the popular jury of the Rio de Janeiro 
International Film Festival, and “Xingu Cariri Caruaru Carioca”, voted the best film of the 8th Festival 
In-Edit Brasil. The short films: “Uma família ilustre”, winner of the Grand Prix of Brazilian Cinema and 
awarded in more than 15 national and international festivals; and “Angeli 24 horas”, which received 12 
awards. And the short and medium-length films “Cidades Invisíveis”, “Nós Somos um Poema”, “Nobreza 
Popular” and “Walter.doc”. She collaborated with Eduardo Coutinho and made the documentary 
“Apartamento 608” about him. In 2019, she released to movie theaters, Canal Brasil and VOD the 
feature film “Pastor Cláudio”, winner of the Festival de Vitória, selected for the Première Brasil of the 
Festival do Rio 2017, Havana Festival 2017, Festival Atlanticdoc 2017 (Uruguay), Autres Brésils -Paris 
2019, Brasil em Movimento - Paris 2018, Retrospective of the Brazilian Cinema CineSESCSP, Festival 
Cine Brasil-Zurich 2020, Festival EDOC-Ecuador 2018, Festival Cine Brasil-Berlin.  In March 2020 she 
launched the series “Sopro”, on Canal Curta!.
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PROJETOS SELECIONADOS

“Amendoeira é a primeira”, de José Carlos de Faria e Souza– Rio de Janeiro - RJ

“Só o que não se quebra é o amor”, de Poliana Paiva – Rio de Janeiro – RJ

“sem título”, de Nathalia Lambert Passos Rocha – Rio de Janeiro – RJ

“A invisível”, de Ricky Mastro – São Paulo – SP

“O Fenômeno das Terras Caídas na cidade de Juruti, 
na região oeste do Estado do Pará”, de Udirlei Andrade da Silva - Juriti – PA

“Miss Sururu”, de Alonso Rodrigues do Nascimento Calheiros - Maceió – AL

“Som da Pele”, de Marcos Antonio Neves dos Santos – Salvador – BA

“Plateia”, de Luiza Zaidan – São Paulo – SP
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DEBATES
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DEBATE PARANORAMA CARIOCA 1

DEBATE PARANORAMA CARIOCA 2

Breno Soares

Giovanna Giovanini & 
Rodrigo Boecker

Gregory Baltz

Janaina Oliveira & Rodrigo Dutra

Beth Formaggini

Leonardo Martinelli

Lucio Branco

Diego Quinderé

Henrique Amud

Roberto Berliner
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DEBATE PARANORAMA CARIOCA 3

DEBATE PARANORAMA CARIOCA 4

Alek Lean

Luisa marques

Daniel paes

Chico Serra

Rossandra Leone

Luca Salgado

Lívia Uchôa

Leo barros

Tiago Fonseca

Rafaela Barreto
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DEBATE MOSTRA ORIGENS

Curador - Takumã Kuikuro

Caimi Waiassé Xavante

Juvenal Hermes

Michele Perito Concianza 

Alberto Alvarez

Graciela Guarani

Piratá Waurá

Rossandra Cabreira

Davi Marworno

Lucio Branco

Thaila Cabreira

Ziel Karapotó
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Ana Lidia Guerrero
Produção e Coordenação
dos Debates do Panorama 
Carioca e Mostra Origens

Ana Lidia Guerrero 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.   

PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO



DEBATE RESSIGNIFICAR IMAGENS

PANORAMA 30 ANOS - MIRAGEM

Anna Azevedo – director, researcher
ANNA AZEVEDO – DIRETORA, PESQUISADORA

Anna Azevedo nasceu e vive no Rio de Janeiro. É jornalista, cineasta e artista visual. Pós-graduada 
em Literatura Brasileira pela Universidade Federal Fluminense - UFF e Mestre em Cinema pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-RJ com pesquisa sobre o conceito de ruína 
aplicado à poética do cinema de arquivo. Seus trabalhos em audiovisual friccionam a fronteira entre 
o documentário, a ficção e o experimentlismo poético. Filmes e videoartes exibidos em espaços 
artísticos como o MoMA (Nova York), Somerset House (Londres), bienais de Montevideo e do Mercosul, 
e festivais de cinema como Berlinale, Rotterdam, HotDocs (Canadá), CPH:DOX (Dinamarca), Cinema 
Verité (Irã) e Sheffield (Inglaterra). Assinou a curadoria da exposição Lettter from a Guarani woman 
in search of the land without evil, apresentando obras do coletivo Mbya Guarni, abrigada pela Savvy 
Contemporary Gallery, em Berlim, em colaboração com o Forum Expanded da Berlinale (2020). Foi 
artista residente do Programa Living Archive do Arsenal – Institut für Film und Videokünst – Berlim 
(2019) e da Rio Art Occupation London (2012). Em 2006, ganhou o Berlin Today Award, prêmio de 
melhor filme concedido pelo Talent Campus do Festival de Berlim, com BerlinBall. Voltou à Berlinale em 
2008, com Dreznica (Shorts) e em 2017, com Em busca da terra sem males (Generation). É autora de 
14 filmes de curta e média-metragem e 2 longas-metragens.

Anna Azevedo was born and lives in Rio de Janeiro. She is a journalist, filmmaker and visual artist. With a 
graduate degree in Brazilian Literature from Fluminense Federal University - UFF and a Master’s degree 
in Cinema from the Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio, with research on the 
concept of ruin applied to the poetics of archival cinema. Her audiovisual works blur the lines between 
documentary, fiction and poetic experimentation. Her films and video art have been exhibited in artistic 
venues such as MoMA (New York), Somerset House (London), Montevideo and Mercosur biennials, and 
film festivals such as Berlinale, Rotterdam, HotDocs (Canada), CPH: DOX (Denmark), Cinema Verité 
(Iran) and Sheffield (England). She was the curator of the exhibition Lettter from a Guarani woman in 
search of the land without evil, presenting works by the collective Mbya Guarani, hosted by the Savvy 
Contemporary Gallery in Berlin, in collaboration with the Berlinale’ Forum Expanded (2020). She was a 
resident artist in the Living Archive Program at Arsenal - Institut für Film und Videokünst - Berlin (2019) 
and in Rio Art Occupation London (2012). In 2006, she won the Berlin Today Award, best film award from 
the Berlin Festival’s Talent Campus, with BerlinBall. She returned to the Berlinale in 2008, with Dreznica 
(Shorts) and in 2017, with Em busca da terra sem males (Generation). She is the author of 14 short and 
medium-length films and 2 feature films.

136



DEBATE RESSIGNIFICAR IMAGENS

PANORAMA 30 ANOS - MIRAGEM

Sinai Sganzerla – director, producer
SINAI SGANZERLA – DIRETORA, PRODUTORA

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.
Seu primeiro filme como diretora e roteirista O Desmonte do Monte foi exibido no 31º Cinélatino, 
Rencontres de Toulouse em 2019, único documentário brasileiro em competição.
A Mulher da Luz Própria (2019) é o seu segundo documentário. O filme foi exibido em Havana, Turquia, 
Chile, premiado na Argentina e Brasil.Seu primeiro curta-metragem Extratos (2019) recebeu o Prêmio 
Especial do Júri no 29º Festival Curta Cinema, Menção honrosa do júri Cine França Brasil no 8º Curta 
Brasília, Prêmio Melhor Mini Documentário da 1ª Edição do Focus Doc Indie Film Festival (Califórnia, 
EUA) e foi exibido em outros importantes festivais como 48º Festival de Cinema de Gramado, 9ª edición 
do Festival Primavera do Cine (Vigo, Espanha), Latino & Iberian Film Festival at Yale - LIFFY (EUA) e 
outros.

Sinai Sganzerla has been working in film production for over 15 years and is responsible for the production 
and preservation of more than 30 films that belong to her production company.
Her first film as director and screenwriter, “O Desmonte do Monte”, was screened at the 31st Cinélatino, 
Rencontres de Toulouse in 2019. It was the only Brazilian documentary in the competition.
“A Mulher da Luz Própria” (2019) is her second documentary. The film was screened in Havana, Turkey, 
Chile, and awarded in Argentina and Brazil. Her first short film, Extratos (2019), received the Special Jury 
Award at the 29th Festival Curta Cinema, Honorable mention by the jury of Cine França Brasil in the 
8th Curta Brasília, Best Mini Documentary Award at the 1st Edition of the Focus Doc Indie Film Festival 
(California, USA) and was screened at other important festivals, such as the 48th Gramado Film Festival, 
9th edition of the Primavera do Cine Festival (Vigo, Spain), Latino & Iberian Film Festival at Yale - LIFFY 
(USA) and others.
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DEBATE RESSIGNIFICAR IMAGENS

PANORAMA 30 ANOS - MIRAGEM

Julia Murat - director and producer
JULIA MURAT - DIRETORA E PRODUTORA

Formada em Design Gráfico pela UFRJ e em roteiro pela Escola de Cinema Darcy Ribeiro, Julia 
Murat tem uma longa experiência como assistente de direção, assistente de câmera, e montagem, 
tendo começado a carreira em 1996. Como diretora realizou em conjunto com Leo Bittencourt , o 
documentário DIA DOS PAIS (2008), que teve estreia mundial no Festival Cinéma du Réel e brasileira na 
competitiva do É tudo verdade. Seu primeiro filme de ficção “HISTÓRIAS QUE SÓ EXISTEM QUANDO 
LEMBRADAS”, estreou no festival de Veneza e foi selecionado para mais de 80 festivais no mundo, 
entre eles Toronto, San Sebastian , Rotterdam , New Directors New Films . “Histórias” ganhou ainda 39 
prêmios internacionais, incluindo melhor filme nos festivais de Abu Dhabi, Lima, Sofia, Lessinia, menção 
especial em San Sebastian; e foi vendido para vários países, incluindo EUA e França. Julia foi, ainda, 
roteirista, diretora e produtora do longa de ficção “Pendular” (2017) que participou de diversos festivais 
internacionais e nacionais ganhando o prêmio Fipresci no Festival de Berlim e o Prêmio da Crítica no 
Festival de Santa Maria da Feira. No mesmo ano lançou o seu Documentário “Operações de Garantia 
da Lei e da Ordem” que participou de diversos festivais nacionais como, Mostra de Brasilia, Festival 
de Tiradentes e Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Julia foi também co-roteirista do filme 
“CIDADE PÁSSARO” de direção de Matias Mariani, que estreou no Festivalde Berlim, 2020. Atualmente 
Julia está editando o seu próximo filme de Ficção “Regra 34”.

With a degree in Graphic Design from UFRJ and a screenwriting degree from the Darcy Ribeiro Film 
School, Julia Murat has a long experience as assistant director, camera assistant, and editor, having 
started her career in 1996. As a director, along with Leo Bittencourt, she made the documentary DIA 
DOS PAIS (2008), which premiered internationally at the Cinéma du Réel Festival and in Brazil at the 
competition of It’s all true. His first fiction film “HISTÓRIAS QUE SÓ EXISTEM QUANDO LEMBRADAS”, 
premiered at the Venice festival and was selected for more than 80 festivals worldwide, including 
Toronto, San Sebastian, Rotterdam, New Directors New Films. “Histórias” also won 39 international 
awards, including best film at the festivals of Abu Dhabi, Lima, Sofia, Lessinia, special mention in 
San Sebastian; and was sold to several countries, including the USA and France. Julia was also a 
screenwriter, director and producer of the fictional feature film “Pendular” (2017), which participated 
in several international and national festivals, winning the Fipresci prize at the Berlin Festival and the 
Critics Award at the International Film Festival Santa Maria da Feira. In the same year, she released 
the documentary “Operações de Garantia da Lei e da Ordem”, which participated in several national 
festivals such as Mostra de Brasilia, Tiradentes Film Festival and São Paulo International Film Festival. 
Julia was also co-writer of the film “CIDADE PÁSSARO”, directed by Matias Mariani, which premiered at 
the Berlin Festival, 2020. Julia is currently editing her next Fiction film “Regra 34”.
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Laís Azeredo Rodrigues - researcher and curator
LAÍS AZEREDO RODRIGUES - PESQUISADORA E CURADORA

MEDIADORA DEBATE MIRAGEM

Em um mundo sobrecarregado de imagens, 
ressignificar arquivos audiovisuais é um caminho 
para poéticas do cinema contemporâneo.  

In a world overwhelmed by images, resignifying audiovisual 
archives is a path for contemporary cinema poetics.  

DEBATE RESSIGNIFICAR IMAGENS



DEBATE PANORAMA LATINO AMERICANO

Freddy Rojas Matamala
Chile

Manuel Acuña
Cuba / México

Paola Vela - Peru

Leinad Pájaro De la Hoz
Colômbia

Carlos Felipe Motoya
Colômbia

Karin Porley von Bergen
Uruguai

Victoria Maréchal
Argentina

Yudiel Landa - México

Sandra da Silva
Paraguai
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CINECLUBE
CASAS CASADAS
APRESENTOU

CINECLUBE
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CINECLUBE CASAS CASADAS
APRESENTOU

“Brazilian Boys”
Experimental • Brasil • 1991 • 7 min

De Rosane Svartman, Fabiana  Egrejas
• Com Rodrigo Bruno, Geo Britto, Luis 

Otávio Senna, Hsu Chien, Marcos Perilo, 
Dad

“O Combustível do Futuro”
Ficção • Brasil • 1989 • 10 min

De Gustavo Cascon •
Com Wilson Grey, José Joffily, 

Ana Elisa Poppe

“Perdi a Cabeça na Linha do Trem”
Ficção • Brasil • 1992 • 14 min

De Estevão Ciavatta Pantoja 
Com:  Helena Inês, 

Nelson Sargento, Amir Haddad

“BOATO:  UMA AUTODEFINITUDE”
Documentário • Brasil 

• 1991 • 14 min

De Boato
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DE PREMIAÇÃO
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 de Carlos Felipe Montoya 
12min. Colombia. 2019

Diego mora com o pai em uma casa sem objetos, móveis ou algo parecido. Todas as 
noites, ele e o pai se sentam no chão para compartilhar um jantar modesto. Um dia, o 
menino encontra uma cadeira na floresta e decide levá-la para casa. No entanto, o pai 
não concorda em trazer uma coisa de fora e manda que ele a leve embora. Diego volta 
para a floresta e deixa a cadeira em seu lugar. À noite, a casa parece ainda mais vazia. 
Diego olha para os cantos e a ausência da cadeira começa a se tornar estranhamente 
perceptível. O pai percebe e faz uma concessão. No dia seguinte, Diego volta à floresta 
para buscar a cadeira, mas tem uma surpresa ao chegar no local. Alguma coisa mudou. 

Nada será como antes.

Diego vive con su padre en una casa sin cosas, sin muebles ni nada que se le parezca. 
Cada noche, él y su padre se sientan en el piso a compartir una humilde cena. Un día, el 
niño encuentra una silla en el bosque y decide llevarla a su casa. Sin embargo, el padre 
no está de acuerdo en tomar algo ajeno y le ordena devolverla. Diego regresa al bosque y 
deja la silla en su lugar. Por la noche, la casa se siente particularmente vacía. Diego mira 
los rincones y la ausencia de la silla comienza a hacerse extrañamente notoria. El padre se 
da cuenta y hace una concesión. Al día siguiente, Diego regresa al bosque a buscar la silla. 
Pero al llegar al lugar se lleva una sorpresa. Algo ha cambiado. Las cosas no volverán a ser 

como antes.

EL TAMAÑO
DE LAS
COSAS

AUDIENCE AWARDS – LATIN AMERICAN PANORAMA

PRÊMIO DO PÚBLICO
DO PANORAMA LATINO AMERICANO
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de Leonardo Martinelli
10 min. RJ. 2020

Em um futuro próximo, a crise climática atinge um ponto irreversível. Uma freira e um padre 
se encontram para conversar sobre o desaparecimento dos insetos. A freira está incerta 
de suas crenças nesse mundo que parece ter sido abandonado por Deus, e começa a ter 
visões estranhas.

In the near future, the climate crisis reaches an irreversible point. A nun and a priest meet to 
talk about the disappearance of insects. The nun is uncertain of her beliefs in this world that 
seems to have been abandoned by God, and is beginning to have strange visions.

O PRAZER
DE MATAR 

INSETOS

AUDIENCE AWARDS – RIO PANORAMA

PRÊMIO DO PÚBLICO
DO PANORAMA CARIOCA
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de Adriana de Faria
 – Belém - PA

de Yuri Costa 
– Nilópolis - RJ

BOIUNA

BABÁ

PRÊMIO DE MELHOR PROJETO NACIONAL
DO 24º LABORATÓRIO DE PROJETOS
DE CURTA METRAGEM

PRÊMIO DE MELHOR PROJETO FLUMINENSE
DO 24º LABORATÓRIO DE PROJETOS
DE CURTA METRAGEM
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de Adriana Gaeta Braga
 – São Paulo – SP

de Sarah Tavares Baborsa
 – Cláudio - MG

ABDUÇÃO

ANTES DE 
FALAR DE 

AMOR

MENÇÃO HONROSA DO PROJETO
NACIONAL DO 24º LABORATÓRIO DE

PROJETOS DE CURTA METRAGEM
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FICHA TÉCNICA
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INVESTIMENTO | INVESTMENT

Lei Aldir Blanc

Fomento à Todas as Artes
Inciso II, Art.2º - Lei 14.017/2020
Prefeitura do Rio de Janeiro
Secretaria Municipal de Cultura

Fomenta Festival RJ 
Cultura Viva RJ
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa RJ

Secretaria Especial da Cultura
Ministério do Turismo
Governo Federal

PROMOÇÃO | PROMOTION
Canal Brasil
Canal Curta!
Canal Like

APOIO INSTITUCIONAL
INSTITUTIONAL SUPPORT
Embaixada da França no Brasil
Goethe Institut – Rio de Janeiro
Camões Instituto da Cooperação e da Língua – 
Portugal
Red Iberoamericana de Festivais
Bureau de Québec em São Paulo
Consulado Geral da Bélgica no Rio de Janeiro
Consulado Geral da Suíça no Rio de Janeiro
Academy of Motion Picture Arts and Sciences – 
OSCAR (R)
Swiss Films
German Films
Unifrance
Estação Net Botafogo

APOIO | SUPPORT
SICAV RJ – Sindicato da Indústria Audiovisual
Cavideo
Vertentes do Cinema
CTAv
Naymar – Prêmio Edina Fuji
Conecta Acessibilidade
Místika
Afinal Filmes
Festhome
Shortfilmdepot

APOIO PANORAMA LATINO AMERICANO
SUPPORT LATIN AMERICAN PANORAMA

Red Iberoamericana de Festivais
BOGOSHORTS – Colômbia
SHORTS MÉXICO – México
Guanajuato International Film Festival
Cortópolis – Argentina
CineLebu – Chile
Detour Festival de Cine Nuevo – Uruguai
Festival Internacional de Cine - Paraguai
Festival Ibero Americano de Cortometrajes – 
Colômbia
MUTA – Festival Internacional de Apropiación 
Audiovisual - Perú

REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO
PRESENTED AND PRODUCTION  BY
FRANCO – Associação Franco Cultural e Franco 
Produções & Filmes

ASSOCIAÇÃO FRANCO CULTURAL
Ailton Franco Jr. – Presidente

DIREÇÃO GERAL E PRODUÇÃO EXECUTIVA 
GENERAL DIRECTOR AND EXECUTIVE 
PRODUCTION 
Ailton Franco Jr.

PROGRAMAÇÃO | PROGRAMMING
 
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO
PROGRAMMING COORDINATOR
Paulo Roberto Jr.

CURADORIA | CURATOR
Ailton Franco Jr.
Gustavo Duarte
Paulo Roberto Jr.

CURADORIA CONVIDADA | GUEST CURATORS
Laís Azeredo Rodrigues
Takumã Kuikuro
Fabrício Duque

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO
PRODUCTION COORDINATOR
Francisco dos Anjos Jr.

FICHA TÉCNICA / CREW
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FICHA TÉCNICA / CREW
ATIVIDADES PARALELAS
PARALLEL ACTIVITIES  

COORDENAÇÃO ATIVIDADES 
PARALELAS E OFICINAS
PRODUCTION ACTIVITIES
AND WORKSHOP COORDINATOR   
Vania Beatriz Lins

ASSISTENTE ATIVIDADES PARALELAS  
ACTIVITIES ASSISTANT
Glória Coutinho

PRODUÇÃO DAS ATIVIDADES PARALELAS
ACTIVITIES PRODUCTION
Guinevere Gaspari

COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DO 
LABORATÓRIO DE PROJETOS DE CURTA 
METRAGEM I SHORT FILM PROJECT LAB 
SELECTION COMMITEE 
Ailton Franco Jr.
Flávia Candida
Paulo Roberto Jr.
Vania Beatriz Lins 

COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO
DOS DEBATES
Ana Lidia Guerrero

PROJETO GRÁFICO
GRAPHIC DESIGN
Gabriela Cima
  

TRADUÇÃO INGLÊS | ENGLISH VERSION
Gabriela Baptista

TRADUÇÃO E SINCRONIZAÇÃO DE 
LEGENDAS | SUBTITLE TRANSLATION AND 
SYNCHING
Regina Carvalho

PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA
TECNOLOGY PRODUCTION
Hildon Luis Alves

VINHETA | TEASER
Realização: CAVIDEO
Montagem: Terencio Porto 
Videografismo: Diogo Reis 

EDIÇÃO DE CONTEÚDO E MAKING OF/
CONTENT EDITING AND MAKING OF 
Adriana Nolasco e Terencio Porto
Carambolas Produções

WEBSITE
Bernardo Brik

GERENCIAMENTO DE CÓPIAS E UPLOAD
PRINT & UPLOAD MANAGEMENT
Breno Machado Soares

ACESSIBILIDADE / ACCESSIBILITY
Conecta Acessibilidade

CONTABILIDADE | ACCOUNTING
LB Contabilidade

ASSESSORIA JURÍDICA | LEGAL COUNSEL
Pougy Tupinambá Advogados

ASSESSORIA DE IMPRENSA & MÍDIAS SOCIAIS
PRESS AGENCY & SOCIAL MEDIA
Palavra Assessoria em Comunicação
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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

INSCREVA-SE NO NOSSO CANAL FESTIVALCURTACINEMA 
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