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31ª edição, 30 anos, trinta e um
momentos em que paramos para ver e
testemunhar o que se passa e se produz
no Brasil e no mundo. Acompanhar a
transformação e a história do audiovisual
no formato curta metragem. Foram
muitos momentos, muitos filmes, ideias,
projetos, sonhos e realidades. Altos e
baixos, mas sempre firmes no objetivo
de mostrar uma produção pujante e
participativa.

Nossa programação de filmes continua
apresentando um olhar multifacetado
para as nossas atualidades; um
mundo cada vez mais incompreensível
e
conflagrado
que
através
da
representação artística encontra os
caminhos de sua sublimação. Precisamos
acreditar em nossas histórias, e a
história do festival é um retrato do que
se produz nas mais variadas formas,
gêneros e estéticas.

O Festival Curta Cinema 2021 acontece
em um momento de retomada. Durante
um ano e oito meses passamos por
muitas incertezas, mas ainda assim,
o festival conseguiu se manter ativo.
Descobrimos novas possibilidades em
um terreno deveras árido.

A 31ª edição do Festival Curta Cinema
conta com o importante apoio da
RioFilme, parceira do festival há
muitos e muitos anos. Esta parceria
foi fundamental para a retomada do
festival em formato híbrido. Também
foi de enorme importância a parceria
de instituições estrangeiras, presentes
na sustentação da cultura brasileira
no difícil momento em que quase
tudo parece inerte. Agradecemos
imensamente o apoio da Embaixada da
França no Brasil, do Instituto Goethe no
Rio de Janeiro, do Instituto Cervantes no
Rio de Janeiro, do Instituto Camões e do
Bureau de Québec em São Paulo. Sem o
reconhecimento destas instituições e o
apoio de diversos entusiastas e amigos,
não teríamos a força para chegar aqui
pela trigésima primeira vez.

O festival é o espaço do encontro, da
troca e conversas. Neste momento
também queremos nos reencontrar. O
modelo híbrido, na sala de cinema do
Estação Net Botafogo e na Festhome
TV, tem o objetivo de estimular o público
a retomar o velho e bom hábito de ir a
uma sala de cinema, sem deixar de lado a
capilaridade e o alcance da transmissão
online. Dois debates, o “Perspectivas
Femininas no Curta Metragem” e “Nossos
Primeiros Quadros”, se beneficiam deste
hibridismo e tem o potencial de levar os
diálogos do Festival Curta Cinema para
todo país.

Ailton Franco Jr.
Diretor do Festival

30 years, 31st edition, thirty-one
moments in which we stop to witness
what is happening and what is being
produced in Brazil and around the
world, and to follow the history and the
transformations of the short film format.
There were many special moments and
a lot of movies, ideas, projects, dreams
and realities. And some ups and downs,
but we remained firm in our goal of
showing a vibrant and participative
production.
Festival Curta Cinema 2021 takes
place at a time of recovery. For a year
and eight months we went through
many uncertainties, but even so, the
festival managed to remain active. We
discovered new possibilities in a truly
arid terrain.
The festival is a meeting point for
exchanges and conversations. At this
moment we also want to meet each
other again. The hybrid model, at
Estação Net Botafogo’s movie theater
and at Festhome TV, aims to encourage
the public to return to the good old
habit of going to a movie theater,
without neglecting the capillarity and
reach of online broadcast. Two debates,
“Feminine Perspectives in Short Film”
and “Our First Frames”, benefit from
this hybridity and have the potential to
spread the dialogues of Curta Cinema
Festival throughout the country.

Our film program continues to present a
multifaceted look at our current affairs:
an increasingly incomprehensible and
conflagrated world that finds the paths
to its sublimation through artistic
representation. We need to believe in
our stories, and the festival’s history is
a portrait of what has been produced
in the most varied forms, genres and
aesthetics.
The 31st edition of Curta Cinema Festival
has the important support of RioFilme,
a partner of the festival for many, many
years. This partnership was essential
for the festival to resume its activities
in a hybrid format. We also counted on
the extremely important partnership of
foreign institutions, which helped sustain
Brazilian culture at this difficult time,
when almost everything seems inert. We
greatly appreciate the support of the
French Embassy in Brazil, the Goethe
Institute in Rio de Janeiro, the Cervantes
Institute in Rio de Janeiro, the Camões
Institute and the Bureau of Québec in
São Paulo. Without the recognition of
these institutions and the support of
many enthusiasts and friends, we would
not have the strength to get here for the
thirty-first time.

Ailton Franco Jr.
Festival Director
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DAJLA
CINE Y OLVIDO

15 min, Espanha, 2020

A vida continua em Dakhla, um dos campos de refugiados
saharauis no sul da Argélia, esquecido há 45 anos.
Como não podem ir ao cinema, o cinema vai até eles:
a celebração de Fisahara quebra a monotonia. Com ela
vêm estrangeiros, políticos, artistas, jornalistas... O evento
acaba e a vida (e o esquecimento) continua. Há 45 anos.
Life is going on in Dakhla, one of the Sahrawi refugee camps
in southern Algeria, forgotten for 45 years. Since they cannot
go to the cinema, the cinema reaches them: the celebration
of Fisahara breaks the monotony. With it come foreigners,
politicians, artists, journalists ... The event ends and life (and
oblivion) continues. As for 45 years.

De ARTURO DUEÑAS HERRERO

POR LA RAZÓN
O LA FUERZA

A

ESTREI

18 min, Chile, 2021

Caúr Paniri (10), um menino Likan Antai, mora com os
pais em uma cidade no interior de Alto el Loa, Chile. A
tranquilidade é perturbada quando Caúr é enviado para
um novo projeto de chileanização estabelecido pela
ditadura militar do país.

Caúr Paniri (10), a Likan Antai boy, lives with his parents in a town
in the interior of Alto el Loa, Chile. The tranquility is disturbed
when Caúr is sent to a new Chileanization project established by
the military dictatorship of his country.

De GIARELLA ARAYA VEGA
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ENTREABERTA

15 min, 2021

A
ESTREI

De BRUNA AMORIM

PANORAMA CARIOCA 3

O DENDÊ DO
MESTRE DIDI

A

ESTREI

5 min, RJ, 2021

De BETH FORMAGGINI

PANORAMA CARIOCA 2

INCH

A
ESTREI

15 min, RJ, 2021
De LAÉRCIO RIBEIRO & RICARDO VIEIRA

PRIMEIROS QUADROS NACIONAL 3
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MILENA
MANFREDINI
Cineasta, antropóloga e curadora independente. Dirigiu e roteirizou os filmes “Eu Preciso Destas
Palavras Escrita” (2017) filme sobre a vida e obra do artista contemporâneo Arthur Bispo do Rosário;
“Camelôs” (2018) filme sobre os vendedores ambulantes da cidade do Rio de Janeiro; “Guardião dos
Caminhos” (2019) filme sobre espaço urbano e dimensão do sagrado; “De um lado do Atlântico”
(2020) filme idealizado a convite do Instituto Moreira Salles para a chamada IMS Convida; “Mãe
Celina de Xangô” (2021); “Cais” e “De um porto a outro” (ambos em processo de finalização). Atua
como curadora em mostras e festivais de cinema e é idealizadora e curadora da Mostra de Cinema
Narrativas Negras, projeto voltado à pesquisa, exibição e visibilização das filmografias negras.
Também exerce as funções de pesquisadora, professora e consultora no campo audiovisual.

Filmmaker, an anthropologist and an independent curator. She directed and wrote the films “Eu Preciso
Destas Palavras Escritas” (2017), a film about the life and work of contemporary artist Arthur Bispo do Rosário;
“Camelôs” (2018), about street vendors in the city of Rio de Janeiro; “Guardião dos Caminhos” (2019), about
urban space and the dimension of the sacred; “De um lado do Atlântico” (2020), a film conceived at the
invitation of Instituto Moreira Salles for the IMS Convida call for entries; “Mãe Celina de Xangô” (2021); “Cais”
and “De um porto a outro” (both in post-production). She works as a curator in film showcases and festivals
and is the creator and curator of the Narrativas Negras Film Festival, a project aimed at researching, exhibiting
and making visible black filmographies. She is also a researcher, professor and consultant in the audiovisual
field.
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LAURA
ROHARD
Laura Rohard é Diretora de Programação do Festival de Cinema da Cidade de Quebec (FCVQ)
desde 2020 e colabora regularmente com o Festival REGARD como programadora de uma das
seções paralelas. Laura defende a necessidade de uma cultura acessível a todos, mas exigente e
militante, e de um evento cinematográfico que seja ao mesmo tempo audacioso e unificador.

Laura Rohard is the Programming Director of the Quebec City Film Festival (FCVQ) since 2020 and regularly
collaborates as programmer of parallel programs of Festival REGARD. Laura defends the need for culture to be
accessible to all, to make demands and to be militant, and believes that a cinema event must be both audacious
and unifying.
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RODRIGO
AREIAS
Produtor e Realizador de cinema e Rock n’ Roll. É licenciado em Som e Imagem pela Escola das
Artes da UCP, possui um curso de especialização em Realização Cinematográfica da Tisch School of
Artes da NYU e fez o programa de produção Eurodoc e da Bienal College de Veneza. Tem tido um
percurso rico e diversificado com produção e co-produção de mais de 200 filmes que vão desde
o cinema de autor, documentário, vídeo-arte e vídeo clips. As suas produções têm estreado nos
maiores festivais de cinema do mundo como Cannes, Berlim, Veneza, Roterdão, Clermont Ferrand,
Annecy entre muitos outros. Foi responsável pela produção de cinema de Guimarães 2012 Capital
Europeia da Cultura onde produziu filmes de realizadores como Jean-Luc Godard, Aki Kaurismaki,
Peter Greenaway, Manoel de Oliveira, Victor Erice, entre muitos outros. Como realizador, está
atualmente em produção da sua 9ª e 10ª longas metragens, e os seus filmes obtiveram mais de 50
prêmios internacionais.
Film and Rock n’ Roll producer and director. He has a degree in Sound and Image from the UCP School of
Arts, has a specialization course in Film Directing from the Tisch School of the Arts at NYU and has completed
the production program at Eurodoc and at the Bienalle College of Venice. With a rich and diversified path, he
produced or co-produced more than 200 films, ranging from author cinema to documentary, video art and
video clips. His productions have premiered at the world’s biggest film festivals such as Cannes, Berlin, Venice,
Rotterdam, Clermont Ferrand, Annecy, among many others. He was responsible for the film production in
Guimarães 2012 European Capital of Culture, where he produced films for directors such as Jean-Luc Godard,
Aki Kaurismaki, Peter Greenaway, Manoel de Oliveira, Victor Erice, among many others. As a director, he is
currently producing his 9th and 10th feature films, and his films have won more than 50 international awards.

APOIO

24

JÚRI
COMPETIÇÃO
INTERNACIONAL
JURY
INTERNATIONAL
COMPETITION

25

CLAUDIA
PINO SARAVIA
Diretora e fundadora do Festival Internacional de Cinema de Lebu, CINELEBU, Chile em suas 22
versões (qualificador de curtas-metragens para o Oscar). Comunicadora Audiovisual, Diplomada em
Administração e Gestão de Instituições, Empresas e Plataformas Culturais, Diplomada em Produção
Executiva para Cinema e TV, com mais de 20 anos de experiência em instituições públicas e
fundações. Em 2008 realizou pesquisas e Coordenação Geral do Projeto de Restauração do filme “O
Leopardo” de 1926, ela foi durante quatro anos Coordenadora Geral da Fundação Chilena de Imagens
em Movimento. Ela participou como membro oficial do júri em vários festivais de cinema. Ensinou
Formulação e Avaliação de Projetos e Produção Executiva para a Licenciatura em Comunicação
Audiovisual na Universidad Santo Tomás e Duoc. E criou a seção Indústria do Festival Internacional
de Cinema de Lebu.

Director and founder of the Lebu International Film Festival, CINELEBU, Chile in its 22 versions (the festival
qualifies short films for the Oscars). Audiovisual Communicator, with a degree in Administration and Management
of Institutions, Companies and Cultural Platforms and in Executive Production for Film and TV, and over 20 years
of experience in public institutions and foundations. In 2008, she carried out research and was the General
Coordinator of the Restoration Project of the 1926 film “The Leopard”. She was the General Coordinator of the
Chilean Foundation of Moving Images for four years. She has participated as an official member of the jury at
various film festivals, and taught Project Development and Evaluation and Executive Production for the Degree
in Audiovisual Communication at Universidad Santo Tomás and at Duoc. And she created the Industry section
of the Lebu International Film Festival.
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FLAVIA
CANDIDA
Flavia Candida é curadora, cineasta e produtora egressa do curso de Cinema da Universidade Federal
Fluminense, onde dirigiu o curta O Metro Quadrado, vencedor do Prêmio especial do Júri no 35º Festival de
Brasília do Brasileiro. Começou sua carreira como programadora em meados dos anos 90’s no Cine Arte UFF
e coordenou por mais de 15 anos o Festival Brasileiro de Cinema Universitário. Colabora na programação e
curadoria de festivais e mostras como Première Brasil do Festival do Rio, Festival Internacional de Curtas
de São Paulo, Festival de Cinema de Vitória, Festival Brasileiro de Cinema Cômico, Mostra Moventes e Curta
Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro. Também fez parte da curadoria do Século XXI:
Mulheres, Ação! e Cabíria Festival Mulheres & Audiovisual, ambos dedicados ao protagonismo feminino no
cinema. Produziu a seguintes mostras no CCBB: Arte da África Cinema, Cine MPB e Histórias da Vanguarda
– Downtown New York. Como analista e consultora de projetos trabalha na seleção de laboratórios como
BrLab – Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais, Plataforma Lab, ICUMAM Lab - Laboratório de Fomento
à Produção Audiovisual no Centro-Oeste, consultoria no Lab de Projetos do Curta Cinema 2015 e seleção de
2018 até o presente ano. Está no comitê de seleção do Göteborg Film Fund 2021.
Flavia Candida is a curator, filmmaker and producer who has a degree in Film from Universidade Federal Fluminense, where
she directed the short film O Metro Quadrado, winner of the Special Jury Prize at the 35th Festival de Brasília. She started
her career as a programmer in the mid-90’s at Cine Arte UFF and coordinated the Brazilian University Film Festival for
over 15 years. She collaborates in programming and curating festivals and showcases such as Première Brasil at Festival do
Rio, São Paulo International Short Film Festival, Vitória Film Festival, Brazilian Comic Film Festival, Mostra Moventes and
Curta Cinema – Rio de Janeiro International Short Film Festival. She was also one of the curators of Século XXI: Mulheres,
Ação! e Cabíria Festival Mulheres & Audiovisual, both devoted to women’s leadership in cinema. She produces the following
showcases for CCBB: Arte da África Cinema, Cine MPB and Histórias da Vanguarda – Downtown New York. As an analyst
and project consultant, she works in the selection process of labs, such as BrLab – Development of Audiovisual Projects,
Platform Lab, ICUMAM Lab - Laboratório de Fomento à Produção Audiovisual no Centro-Oeste. She was a consultant at the
Curta Cinema 2015 Project Lab and has been part of the festival’s selection committee since 2018. She is on the selection
committee of the Göteborg Film Fund 2021.
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FELIPE
CATALDO
Felipe Cataldo é diretor, roteirista e professor de Cinema. “Benjamim Zambraia e o Autopanóptico” é seu
primeiro longa-metragem, lançado no panorama Cinema de Invenção da Mostra Paralela Online do Festival
de Brasília 2020. Dirigiu também curtas-metragens com boa repercussão em festivais e mostras de Cinema
no Brasil e no exterior, angariando prêmios como: Curta Cinema 2007 - prêmio da ASCINE (Associação de
Cineclubes do Estado do Rio de Janeiro) e FLÔ - Festival do Livre Olhar de Porto Alegre - prêmio “Pesquisa”
em 2008. “Monocelular” - curta-metragem em super-8 - seleção oficial para o Cambridge Super-8 International
Film Festival 2010 (Inglaterra), onde após a sessão o diretor fez uma palestra aos graduandos, mestrandos e
doutorandos da Murray Edwards College - University of Cambridge. O filme também foi selecionado para o
Festival dês Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris, Curta Cinema - Festival Internacional de Curtas do
Rio de Janeiro, CineMúsica - Festival de Cinema e Música de Conservatória, Super-Off - Festival Internacional
de Super-8 de São Paulo, Curta-8 - Festival Internacional de Super-8 de Curitiba, entre outros. “Trago a pessoa
amada em tries dias” - curta-metragem em 16mm, teve uma circulação forte entre cineclubes e espaços
alternativos de Cinema e Audiovisual por todo o Brasil. Felipe Cataldo atua há mais de dez anos como professor
de Cinema e Audiovisual em diversos projetos sociais e ações culturais. Publicou pela Editora Verve o livro “22”
com fotografias em preto-e-branco e poemas.
Felipe Cataldo is a director, screenwriter and film teacher. “ Benjamim Zambraia and the Selfpanoptic” is his first feature
film, released at the Cinema de Invenção panorama of Mostra Paralela Online at the Festival de Brasília 2020. He also
directed short films with good repercussion in film festivals and showcases in Brazil and abroad, winning awards such as:
Curta Cinema 2007 - award from ASCINE (Association of Film Clubs of the State of Rio de Janeiro) and FLÔ - Festival
do Livre Olhar de Porto Alegre - “Research” award in 2008. “Monocellular” - short film in super 8 - Official selection
for the Cambridge Super-8 International Film Festival 2010 (England). The film was also selected for the Festival des
Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris, Curta Cinema - Rio de Janeiro International Short Film Festival, CineMúsica Conservatória Film and Music Festival, Super-Off - São Paulo International Super-8 Festival, Curta-8 - Curitiba International
Super-8 Festival, among others. “Drag the loved one in three days” - 16 mm short film, the film had a strong presence in
film clubs and alternative Cinema and Audiovisual spaces throughout Brazil. Felipe Cataldo has been working for over ten
years as a Film and Audiovisual teacher in various social projects and cultural actions. He published the book “22” by Editora
Verve, with black-and-white photographs and poems.
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CAROLINA
RAPP
Carolina Rapp é Gerente de Produção & Desenvolvimento na Globo Filmes onde é responsável pela
seleção, curadoria e gestão das coproduções de filmes longa-metragem, incluindo projetos de ficção,
documentário e minisséries. Com passagem pelas produtoras Conspiração Filmes e Urca Filmes,
acumulou cargos no departamento de produção executiva nas áreas de Cinema e TV. Formada em
Publicidade pela PUC-Rio, concluiu MBA em Gestão de Projetos no IBMEC e Pós-graduação em Film
and TV Business na FGV. Possui mais de 10 anos de experiência no mercado audiovisual.

Carolina Rapp is Production & Development Manager at Globo Filmes where she is responsible for the selection,
curation and management of feature film co-productions, including fiction, documentary and miniseries
projects. Having worked for the production companies Conspiração Filmes and Urca Filmes, she worked in
the executive production department in Cinema and TV. She has a degree in in Advertising from PUC-Rio, and
completed an MBA in Project Management at IBMEC and a postgraduate degree in Film and TV Business at
FGV. She has over 10 years of experience in the audiovisual market.
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CRISTIANA
CUNHA
Cristiana Cunha tem mais de 20 anos de experiência em liderança na área de marketing de distribuição
de filmes nacionais e estrangeiros, estando ligada à estratégia de lançamentos de longas como:
Cidade de Deus, A Vida é Bela, Madame Satã, Minha mãe é uma peça, Chico Xavier, Estômago,
Cine Holliúdy, entre outros. Tendo passado pelas distribuidoras Lumière e Downtown Filmes, desde
setembro de 2020, faz parte do time de marketing da Globo Filmes, onde atua como gerente da
área. É formada em Comunicação Social e pós-graduada em gestação de negócios e Transformação
Digital pela PUC do Rio.

Cristiana Cunha has more than 20 years experience in leadership for local and foreign film distribution marketing.
She has already worked for Lumière and Downtwn Filmes and since September 2020, Cristiana has been part
of Globo Filmes marketing team.
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HENRIQUETA

18 min, RJ, 2021

tição
Compecional 1
NA

Na vida há encontros e desencontros, encantos e
desencantos. Mas eu sigo sendo uma pessoa apaixonada
a vida inteira — diz Henriqueta, 85 anos.

In life, there are meetings and disagreements, charms and
disenchantments, but I’ve been a passionate person all my life says Henriqueta, 85 years old.

De ANNA AZEVEDO

FOI UM TEMPO
DE POESIA

tição
Compecional 1
NA

13 min, CE, 2021

A partir de um material inédito filmado em Super-8, o
poeta Patativa do Assaré nos conta sobre sua vida e obra.
O documentário é narrado pelo diretor Petrus Cariry.
Quando o fim se aproxima, o que fica de verdade, são as
memórias que você deixa com no outro.

Based on never-seen-before Super-8 footage, the poet Patativa
do Assaré tells us about his life and work. The documentary is
narrated by director Petrus Cariry. When the end approaches,
what really remains are the memories that you leave behind for
others to remember.

De PETRUS CARIRY

CARTA
AO MAGRÃO

tição
Compecional 1
NA

11 min, RJ, 2021

Aproveitando material inédito de entrevista realizada em
2010 para o filme “Democracia em preto e branco”, o curta
marca os 10 anos da morte do doutor Sócrates, enquanto
faz também uma rápida retrospectiva desse período.

Using never-before-seen footage from an interview carried out
in 2010 for the film “Black and white democracy”, the short
marks the 10th anniversary of the death of Dr. Sócrates, while
also making a quick retrospective of that period.

De PEDRO ASBEG

BELOS
CARNAVAIS

tição
Compecional 1
NA

16 min, SP, 2021

Dadinho, um velho sambista do Camisa Verde e Branco é
levado por sua neta ao enterro de seu irmão, sambista da
Vai Vai. Neste percurso uma história de rivalidade, samba
e traição emerge do passado.

Dadinho, an old samba player, is taken by his granddaughter
to his brother’s burial, a samba player from a rival School of
Samba. In this journey, a story about rivalry, samba and betrayal
emerges from the past.

De THIAGO MENDONÇA

35

ECO DE UM
SOCO NO OSSO

tição
Compecional 1
NA

25 min, RJ, 2021

Na véspera de uma viagem em visita ao seu país natal,
Nina tem um jantar com amigos, durante o qual são
contadas histórias desse grupo de estrangeiros no novo
país. Na manhã seguinte, no dia da viagem, Nina vive um
pesadelo.

Nina has to return to her home country after two years abroad.
In the night before the flight, she has dinner with friends at
which is revealed the stories of this group of foreigners in the
new country. Next morning, on the day of departure, Nina lives
a nightmare.

De GABRIELA GIFFONI

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO • 5/11 - 19H
FESTHOMETV • 5/11 - 21H (DISPONÍVEL POR 24H)

CANTAREIRA

24 min, SP, 2021

tição
Compe ionaL 2
NAc

Bento, 25, trabalha e mora numa lanchonete do centro
de São Paulo. Cansado da vida na cidade, decide voltar
ao lugar em que cresceu: a casa de seu avô, Sylvio, 60,
na Serra da Cantareira. Ao voltar, Bento descobre novos
empreendimentos no local, que lhe oferecem oportunidade
de emprego e estabilidade financeira na Serra. Sylvio, no
entanto, teme que esses comércios façam parte de um
movimento que tende a descaracterizar a identidade
natural e harmônica da Cantareira.
Bento, 25, works and lives in a restaurant in downtown São Paulo.
Tired of living in the city, he decides to return to the place where
he grew up: the home of his grandfather, Sylvio, 60, in Serra
da Cantareira. On his return, Bento goes to the new comercial
center, something that may offer him a job opportunity. Sylvio,
however, fears that these businesses are part of a movement
that tends to mischaracterize the natural and harmonic identity
of Cantareira.

De RODRIGO RIBEYRO

36

MEUS SANTOS
SAÚDAM TEUS
SANTOS

tição
Compe ionaL 2
NAc

13 min, AM, 2021

Rodrigo regressa a Soure, ilha do Marajó, cidade dos
seus avós. Nesta viagem, conhece pajé Roxita e recebe a
notícia de que têm guias espirituais de herança. Rodrigo
vive sua iniciação na pajelança marajoara e registra sua
relação com Roxita que o guia num encontro com seus
ancestrais.

After returning to the Marajó island, homeland of his
grandparents, Rodrigo meets shaman Roxita and discovers
that he inherited spiritual guides. After that, Rodrigo begins
his initiation in the marajoara shaman practice and registers his
relationship with Roxita, who will be his guide in a meeting with
his ancestors.

De RODRIGO ANTÔNIO SILVA

ILHA
DO SOL

tição
Compe ionaL 2
NAc

11 min, RJ, 2021

Num futuro primitivo, o primeiro e último ser humano
traça um signo arqueoastronômico diante de uma baía
de Guanabara silenciosa e decrépita. Neste mesmo local
deu-se a vida e a morte de Luz del Fuego, a dançarina
das serpentes, brutalmente assassinada por um pescador
satanista em 1967.

In a primitive future, Amerindian graphics are being drawn,
before a silent and decrepit Guanabara bay. This very same place
witnessed the birth and death of Luz del Fuego, a legendary
snake dancer, brutally murdered in 1967.

De LUCAS PARENTE & RODRIGO LIMA

37

HAWALARI

tição
Compe ionaL 2
NAc

15 min, GO, 2021

Final do século XIX. Hawalari, jovem indígena do povo Iny,
que vive no Centro - Oeste brasileiro, depara - se com
uma situação que lhe causa insegurança.

Late on 19th century. Hawalari, a young indigenous from the Iny
people, who lives in Brazilian Midwest, faced with a situation
that causes his insecurity.

De CÁSSIO DOMINGOS

A FOME
DE LÁZARO

tição
Compe ionaL 2
NAc

17 min, PB, 2020

A matilha da pequena comunidade dos Monteiros, no
interior da Paraíba espera mais um ano de banquete farto
em oferta à promessa de São Lázaro.

In Brazil’s countryside, a pack of dogs from a small village called
Monteiros longs for another year of full feasts offered to them
as a promise for Saint Lazarus.

De DIEGO BENEVIDES

38
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VAGALUMES
16 min, RJ, 2021

tição
Compe ionaL 3
NAc

O lado noturno de um ícone modernista. A fauna e
flora dos jardins de Roberto Burle Marx habitado pelos
frequentadores do Parque do Flamengo enquanto a
cidade do Rio de Janeiro adormece. “Vagalumes” é uma
etnografia fabular da noite no Aterro do Flamengo.

The night side of a modernist icon. The fauna and flora of
Roberto Burle Marx’s gardens inhabited by visitors to Parque do
Flamengo while the city of Rio de Janeiro falls asleep. “Fireflies”
is a fabulated ethnography of the night at Flamengo’s Park.

De LÉO BITTENCOURT

ATO

tição
Compe ionaL 3
NAc

20 min, SP, 2021
Em um mundo suspenso e solitário, Dante se encontra
em um processo de travessia. Sua única companhia: Ava uma profissional do afeto”.

In a suspended and lonely world, Dante finds himself in the
process of crossing. Her only companion: Ava - a professional
of affection” .

De BÁRBARA PAZ

39

ENTERRADO
NO QUINTAL

tição
Compe ionaL 3
NAc

15 min, AM, 2021

Quando mais jovem, Isabela enterrou um revólver no
quintal de casa, com uma promessa de se vingar do
seu padrasto, que agredia a sua mãe. Anos depois ela
desenterra a arma e vai em busca de sua vingança.

When younger, Isabela buried a revolver in the backyard, with
a promise to take revenge on her stepfather, who assaulted her
mother. Years later she digs up the gun and goes looking for
revenge.

De DIEGO BAUER

SERRÃO

tição
Compe ionaL 3
NAc

16 min, MG, 2021

Um homem tenta recomeçar sua vida, mas algo inesperado
acontece. Ele perde seu olho.
A man tries to start his life over, but something unexpected
happens. He loses his eye.

De MARCELO LIN

40

CÉU DE
AGOSTO

tição
Compe ionaL 3
NAc

16 min, SP, 2021

Enquanto os incêndios se espalham pela Amazônia a
centenas de quilômetros de distância, a jovem enfermeira
Lúcia sente que algo se avulta no ar e começa a ter
dúvidas sobre sua gravidez. Um favor relutante para a avó
doente leva Lúcia a uma igreja neopentecostal, onde ela
é atraída por uma jovem paroquiana carismática e sua fé.

As fires rage in the Amazon hundreds of miles away, a young
nurse Lucia senses something off in raising in the air and begins
to have doubts about her pregnancy. A reluctant favor to her
ailing grandmother brings Lucia to a neo-Pentecostal church,
where she becomes drawn by a charismatic young parisher and
her faith.

De JASMIN TENUCCI

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO • 7/11 - 19H
FESTHOMETV • 7/11 - 21H (DISPONÍVEL POR 24H)

SIDERAL
15 min, RN, 2021

tição
Compe ionaL 4
NAc

Em Natal, no norte do Brasil, está prestes a acontecer o
primeiro lançamento histórico de um foguete brasileiro.
Um casal mora com os dois filhos perto do centro espacial.
Ele é mecânico, ela é faxineira no centro, mas ela sonha
com outros horizontes...

In Natal, in the north of Brazil, the first historical launch of a
Brazilian rocket is about to take place. A couple lives with their
two children near the space center, he is a mechanic, she is a
cleaning lady in the center, but she dreams of other horizons...

De CARLOS SEGUNDO

41

A DESTRUIÇÃO
DO PLANETA
LIVE

tição
Compe ionaL 4
NAc

19 min, BA, 2021

Marcus está dividido entre trabalhar em uma live, ou dar
um tiro na cara.

Marcus is torn between working on a live, or shoot himself on
the face.

De MARCUS CURVELO

TOM

tição
Compe ionaL 4
NAc

7 min, DF, 2021
Tom era apenas um cachorro normal quando foi ao
espaço com sua dona, Mei. Quando ela deixa a estação
para uma caminhada espacial e não retorna, Tom se vê
obrigado a assumir o controle da ISS. Reproduzindo o
que sua dona fazia ele tenta manter o lugar funcionando
enquanto espera o retorno de Mei, e o retorno à sua vida
como era antes.

Tom was just a normal dog when he went to space with his
human, Mei. When she leaves for a space walk and doesn’t come
back, Tom has to take control of the International Space Station
to keep it working while he waits for Mei’s return, and the return
to his life as it was before.

De FELIPPE STEFFENS

tição
Compe ionaL 4
NAc

COLMÉIA
15 min, DF, 2021

Faz poucas horas que Huri saiu da prisão. Ela encontra
com um amigo cineasta e pede que ele grave as histórias
que tem para contar. Huri tira cartas de tarot que devem
guiar a humanidade na construção de novos mundos.

A few hours ago, Huri left COLMEIA, the women’s prison in
Brasília. She meets with a filmmaker friend and asks him to
record the stories he has to tell, reports of the prison and the
crime he committed. After the arrest, the world looks messier
than ever, so Huri decides to take out tarot cards that should
guide humanity in building a new society.

De MAURÍCIO CHADES

QUANDO O
VENTO BATE
AO SUL

tição
Compe ionaL 4
NAc

25 min, RJ, 2020

Um acidente inesperado de um pombo em sua janela faz
Biel tentar rever seus privilégios dentro de uma burguesia
folclórica de esquerda e buscar algum sentido além
daquele espaço social.

An unexpected accident of a pigeon at his window makes Biel
try to revise his privileges within a left-wing folk bourgeoisie
and seek some sense beyond that social space.

De PEDRO HENRIQUE FERREIRA

43
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COMO
RESPIRAR
FORA D’ÁGUA

tição
Compe ionaL 5
NAc

17 min, SP, 2021

Na volta de um dos seus treinos de natação, Janaína é
enquadrada violentamente por policiais. Já em casa e
livre de perigo, ela enfrenta a relação com seu pai Júlio,
também policial militar, com outros olhos.
On the way back from the swimming practice, Janaina is violently
approached by the police. Safe back home, she differently faces
her relationship with her father Julio, who’s a policeman.

De VICTORIA NEGREIROS GUEDES

& JÚLIA DORDETTI FÁVERO

LENÇOL
BRANCO

tição
Compe ionaL 5
NAc

19 min, MG, 2021

Maria é uma adolescente de 16 anos, que após ter a sua
primeira relação sexual, tenta lidar com a tensão sexual
que está a sua volta. Mergulhando nos seus intensos e
incontroláveis desejos sobre outros corpos e descobrindo
os prazeres do seu próprio.

Maria is a 16-year-old teenager who, after having her first sexual
intercourse, tries to deal with the sexual tension that is around
her. Diving into your intense and uncontrollable desires about
other bodies and discovering the pleasures of your own.

De REBECCA MORENO

44

RAFAMEIA

tição
Compe ionaL 5
NAc

24 min, PB, 2020

Ao se sentir ameaçada pelo entregador de uma empresa
de eletrodomésticos, Carmen tem seu cotidiano invadido
por conflitos e violências ao perceber os outros seres que
habitam seu entorno.

After feeling threatened by a delivery man of an appliance
company, Carmen has her daily life overrun by conflicts and
violences when she notices the other beings that inhabit her
surroundings.

De NANDA FÉLIX & MARIAH TEIXEIRA

CUSTÓDIA

tição
Compe ionaL 5
NAc

25 min, DF, 2021

Ícaro e Valesca são presos depois de serem pegos
vendendo bombons de chocolate. Passados os meses no
cárcere, os dois tentam ter algum controle sobre os seus
próprios destinos.

“Icaro and Valesca are arrested after being caught selling
chocolate bonbons. After being imprisoned for months, they
strive to get some control over their fates.”

De VINÍCUIS SASSINE

45
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IGUAL/
tição
Compe ionaL 6
NAc
DIFERENTE/
AMBAS/NENHUMA

19 min, SP, 2021

Num período de isolamento, distantes uma da outra,
duas amigas se reconectam por meio de video-cartas,
inspiradas pelo olhar poético de cineastas mulheres
experimentais: Marie Menken, Joyce Wieland, Gunvor
Nelson e Yvonne Rainer. Fernanda é brasileira e mora em
São Paulo, Adriana é mexicana-brasileira e mora em Los
Angeles.
In a period of isolation, far away from each other, 2 friends
reconnect through video-letters, inspired by the poetic gaze of
women experimental filmmakers: Marie Menken, Joyce Wieland,
Gunvor Nelson and Yvonne Rainer. Fernanda is a Brazilian living
in São Paulo, Adriana is a Mexican-Brazilian living in Los Angeles.

De ADRIANA BARBOSA & FERNANDA PESSOA

tição
Compe ionaL 6
NAc

IMPERMANENTES

14 min, RN, 2021

Em meio a espetáculos inéditos do cotidiano imposto
pela pandemia, dois irmãos em situação de rua lidam com
a doença que se espalha pela cidade. Entre a precaução
e o negacionismo, sentimentos comuns como separação
e medo persistem, embora continuem prevalecendo
as preocupações individuais e a dificuldade em aceitar
verdadeiramente o padecimento.
In the midst of unprecedented daily life spectacles caused by
the pandemic, two brothers living on the streets are dealing
with the disease spreading throughout the city. Between
precaution and denial, common feelings such as separation and
fear persist, although individual concerns and difficulty to truly
accept suffering continue to prevail.

De MANOEL BATISTA & JÚLIO CASTRO

46

O DURIÃO
PROIBIDO
19 min, PE, 2021

tição
Compe ionaL 6
NAc

Um cineasta brasileiro morando na Tailândia se apaixona
por Haruki, japonês que vai deixar o país em algumas
semanas. Na rotina de alguns encontros entre os dois,
vêm à tona as marcas de como o brasileiro encara a sua
própria afetividade.

A Brazilian filmmaker living in Thailand falls in love with Haruki,
a Japanese guy who is leaving the country in a few weeks. After
some dates between them, marks of how the Brazilian guy face
his own affection start coming to light.

De TXAI FERRAZ

AONDE VÃO
OS PÉS
14 min, PR, 2020

tição
Compe ionaL 6
NAc

Ela percorre os caminhos da adolescência com coragem
para viver seus desejos. E no encontro com o inesperado
se coloca a correr, confiante em seus próprios pés.

She walks the paths of adolescence with courage to live her
desires. And in the encounter with the unexpected she runs,
confident on her own feet.

De DÉBORA ZANATTA

47

AFETADAS

tição
Compe ionaL 6
NAc

20 min, PE, 2020

AFETADAS é um experimento documental que ficciona
a realidade de parte da comunidade lgbtq+ recifense.
Durante dois anos, com uma cybershot nas mãos, capturei
as tentativas de manutenção de uma rede de afeto entre
minhas amigas e como isso de alguma forma resulta em
produções culturais.

AFETADAS is a documentary experiment that fictionalizes
the reality of part of the lgbtq+ community in Recife. For two
years, with a cybershot in my hands, I captured the attempts
to maintain a network of affection between my friends and
somehow this results in cultural productions.

De JEAN OLIVEIRA
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HAUT LES
COEURS

tição
CompeNAcionaL 1
inter

15 min, França, 2021

Kenza, de 15 anos, e seu irmão mais novo Madhi, de 13,
humilham um ao outro regularmente nas redes sociais. No
ônibus, Kenza coloca o irmãozinho ingênuo e romântico à
prova: declarar seu amor por Jada; uma garota que Madhi
ama, mas que não o conhece.
Kenza, 15, and her little brother Madhi, 13, regularly humiliate
one another on social media. On the bus, Kenza puts her naive
and romantic little brother to the test: to profess his love for
Jada; a girl that Madhi loves but who does not know him.

De ADRIAN MOYSE DULLIN

PLAYA
CHICA

21 min, Espanha, 2021

tição
CompeNAcionaL 1
inter

Em Playa Chica, todas as gerações de uma cidade do
sul da Espanha se encontram; e no outro lado: a África.
Pescadores, danceterias, turistas e surfistas, “nômades do
norte” em busca do paraíso em uma prancha.
In Playa Chica all the generations of a southern Spain town meet;
and opposite: Africa. Fishermen, discos, tourists, and surfers,
“nomads from the north” in search of paradise on a surfboard.

De IGNACIO VUELTA

50

SOFT
ANIMALS

tição
CompeNAcionaL 1
inter

3 min, Reino Unido, 2021

Dois ex-amantes se esbarram em uma estação de trem.

Two ex-lovers bump into each other at a train station.

De RENEE ZAHN

WE WON’T
FORGET
14 min, EUA, 2021

tição
CompeNAcionaL 1
inter

As frustrações de uma mulher vêm à tona quando ela dá
uma festa para os amigos, culminando com um surto em
público que se transforma em histeria coletiva.

A woman’s frustrations boil to the surface while hosting a party
for her friends, culminating in a public freakout that turns into
collective hysteria.

De EDGAR MORAIS & LUCAS ELLIOT EBERL

51

tição
CompeNAcionaL 1
inter

FANMI

15 min, Canadá/Québec, 2021

Absorta no recente fim de um relacionamento, Martine
não percebe que a mãe esconde o verdadeiro motivo de
sua visita a Montreal.

Absorbed by her recent break-up, Martine doesn’t notice her
mother is hiding the true reason behind her visit to Montreal.

De CARMINE PIERRE-DUFOUR E

SANDRINE BOURDEUR-DESROSIER

ELLA I JO

20 min, Espanha, 2020

tição
CompeNAcionaL 1
inter

Queralt, uma pintora de Barcelona, tenta falar com sua
filha Gemma ao telefone. Gemma está começando uma
vida nova em Atenas, em um estúdio onde mora e pinta.
Ella i jo é um filme com pinturas de Roser Agell e Paulina
Muxart.
Queralt, a painter from Barcelona, tries to talk to her daughter
Gemma on the phone. Gemma is starting a new life in Athens,
in a studio where she paints and lives. Ella i jo is a film featuring
the paintings of Roser Agell and Paulina Muxart.

De JAUME CLARET

51
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NEW
ABNORMAL

tição
CompeNAcionaL 2
inter

14 min, Tailândia, 2021

Baseado em histórias verídicas, New Abnormal é uma
reflexão sobre a vida humana durante a pandemia de
Covid-19 e também sobre o decreto de emergência.
New Abnormal segue muitos personagens de diferentes
cenários que compartilham a mesma situação embaraçosa.
Base on true story,New Abnormal is a reflection on human life
during the Covid-19 pandemic and also under the Emergency
decree. New Abnormal follow many characters from different
scenario which share the same awkward situation.

De SORAYOS PRAPAPAN

I GOTTA LOOK
GOOD FOR THE
tição
CompeNAcionaL 2
APOCALYPSE
inter
6 min, Turquia, 2021

Março de 2020. Depois da China, todo o planeta se
fecha. Nosso mundo, que chamamos de “real”, escoa
o que antes era sua substância, e as formas de vida
digital se multiplicam, como esses casais cujos avatares
compartilham uma vida comum em um universo virtual.
Mas e se a crise que vivenciamos não for uma pandemia,
mas uma desrealização acelerada de nossas vidas?

March 2020. After China, the whole planet locks itself in. Our
world, which we call “real”, is drained of what used to be its
substance, and forms of digital life multiply, like these couples
whose avatars share a common life in a virtual universe. But
what if the crisis we are actually experiencing is not a pandemic,
but an accelerated derealization of our lives?

De AYCE KARTAL

53

PIKO I
BRUNATNY

tição
CompeNAcionaL 2
inter

13 min, Polonia, 2021

Uma estreita faixa de território entre três países no meio
da Europa é quase toda ocupada por uma mina de
carvão a céu aberto , devastadora para o meio ambiente.
Surpreendentemente, o local também é um centro de
produção de metanfetamina, conhecida localmente como
‘Piko’.

A narrow strip of territory between three countries in the middle
of Europe is almost entirely occupied by highly devastating for
the environment, brown coal opencast mine. Surprisingly, the
place is also a production center of methamphetamine, known
locally as ‘Piko’.

De PRZEMEK WĘGRZYN

HAIR TIE, EGG,
HOMEWORK
BOOKS

15 min, China, 2021

tição
CompeNAcionaL 2
inter

Como aluna modelo, a estudante do 5º ano Lin Yuqi foi
designada para fazer um discurso sobre sua família na
Reunião de Pais hoje à noite. Mas depois de descobrir que
compartilha o mesmo segredo com um colega travesso,
que lhe tira a presilha do cabelo, ela começa a reconsiderar.

As a model student, 5th grader Lin Yuqi is assigned to give a
speech about her family at the Parent’s Meeting tonight. But
after Lin finds out that she shares the same secret with a
mischievous classmate who takes away her hair tie, she starts to
have second thoughts.

De RUNXIAO LUO

54

LOVE,
DAD

tição
CompeNAcionaL 2
inter

13 min, República Checa, 2021

Ela encontra cartas cheias de amor escritas pelo pai 15
anos atrás. Agora ela luta para trazer esse amor de volta.

She finds letters full of love her dad wrote her 15 years ago. Now
she fights to get that love back.

De DIANA CAM VAN NGUYEN

NOITE
TURVA

15 min, Portugal, 2021

tição
CompeNAcionaL 2
inter

À medida que a luz da tarde some, duas crianças
brincam na floresta perto de um lago. Quando um deles
desaparece, o lago e seus habitantes tomam conta da
narrativa e, quando a escuridão se instala, constroem as
paredes de um labirinto que cerca as duas crianças.

As the afternoon light fades, two kids play in the woods by a
lake. When one of them disappears, the lake and its inhabitants
take hold of the narrative and, when the darkness sets in, build
up the walls of a maze that encircles the two kids.

De DIOGO SALGADO

55

APALLOU

tição
CompeNAcionaL 2
inter

20 min, Grécia/França, 2021

Um neto volta à aldeia de seus ancestrais para passar
o inverno. Um avô volta da morte para ver o neto pela
última vez. Uma aldeia incapaz de lidar com os retornos
que aconteceram por amor.

A grandson returns to his ancestors’ village for the winter. A
grandfather returns from death to see his grandson for one last
time. A village unable to cope with the returns that occurred out
of love.

De NIKO AVGOUSTIDI

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO • 6/11 - 17H
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TRUMPETS
IN THE SKY

15 min, Palestina/EUA, 2021

tição
CompeNAcionaL 3
inter

Líbano hoje - a guerra na Síria está bem ao lado. Um campo
que já foi idílico e intocado muda drasticamente aos olhos
de Boushra, de 14 anos, que volta do trabalho de colher
batatas e descobre que sua infância logo chegará ao fim.

Lebanon today - the war in Syria is next door. A once dreamy
and undisturbed meadow changes drastically in the eyes of
Boushra, 14years - who returns from work picking potatoes to
learn that her childhood will soon come to an end.

De RAKAN MAYASI

56

CUMBRES
Y CENIZAS

tição
CompeNAcionaL 3
inter

18 min, Peru, 2021

Caminhamos até o ponto mais alto que nossas pernas e
nossos pensamentos permitem. Aqui, onde o oxigênio
se dilui a cada passo, nossas respirações se confundem
com a música e se perdem entre as explosões, gritos e
montanhas infinitas.

We walk towards the highest that our legs and our thoughts
allow. Here, where the oxygen is diluted with each step, our
breaths intermingle with the music and are lost among the
explosions, screams and infinite mountains. The wind carries all
the living weight on its shoulders and sings in the language of
the chosen ones.

De FERNANDO CRIOLLO

SWALLOW THE
UNIVERSE
12 min, França, 2021

tição
CompeNAcionaL 3
inter

A grandiloquente saga de uma criança perdida nas selvas
profundas da Manchúria. Sua presença repentina traz a
anarquia para o mundo primitivo da fauna, que até então
era perfeitamente organizado.

The grandiloquent blood-and-thunder saga of a young child
lost in Manchuria’s deep jungles. His sudden presence creates
complete anarchy in the fauna’s primitive world, which was
until-then perfectly organized.

De NIETO

57

SILENT
STORM

tição
CompeNAcionaL 3
inter

10 min, China/Espanha, 2021

Uma família comum de fazendeiros leva uma vida simples
em uma vila tranquila e remota nas montanhas, no sul
da China. À tarde, um menino solitário leva o gado para
tomar banho no rio.

An ordinary farming family lives a simple life in a quiet and remote
mountain village in the south China. A lonely boy brought his
cattle to take shower in the river in an afternoon.

De GRACE HSIA

SOME KIND
OF INTIMACY

6 min, Reino Unido, 2021

tição
CompeNAcionaL 3
inter

O cineasta tenta se comunicar com as ovelhas que moram
onde seus pais estão enterrados.

The filmmaker tries to communicate with the sheep living where
his parents are buried.

De TOBY BULL

58

HILUM

tição
CompeNAcionaL 3
inter

26 min, EUA/Filipinas, 2021

Hilda ensina a filha a chorar. Ela acaba de apresentar Mona
a seu mundo de luto profissional, onde mulheres são
contratadas para chorar no velório de estranhos. Mona,
uma iniciante presa no mundo do ofício da mãe, enfrenta
o fato de não conseguir chorar desde que ela se lembra.

Hilda teaches her daughter how to cry. She has just introduced
Mona into her world of professional mourning, where women
are hired to cry in strangers’ funerals. Mona, a beginner trapped
in the world of her mother’s craft, faces the fact that she hasn’t
been able to cry for as long as she remembers.

De DON JOSEPHUS & RAPHAEL EBLAHAN
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DET ER
I JORDEN

15 min, Dinamarca, 2021

tição
CompeNAcionaL 4
inter

A vida de Karoline vira de cabeça para baixo quando o
pai, Kjeld, começa a cavar freneticamente um buraco em
seu quintal. Os dias seguintes se transformam em um
pesadelo, à medida que o buraco vai se tornando um cova
e a terra, que está na família há gerações, puxa Kjeld cada
vez mais para as profundezas.
Karoline’s life is turned upside down when her father, Kjeld,
manically starts digging a pit in their backyard. The following
days turn into a living nightmare as the pit becomes a grave
and the land, which has been in the family for generations, pulls
Kjeld further and further down into the deep.

De CASPER KJELDSEN

59

RONDE
DE NUIT

12 min, França, 2021

tição
CompeNAcionaL 4
inter

Um casal sai correndo de uma festa glamorosa. No
caminho para casa, uma discussão provoca um violento
acidente de carro. Ao recuperar a consciência, George
vê que Christina desapareceu. Começa uma verdadeira
descida ao inferno..

A couple rushes out of a glamorous party. On their way home,
an argument leads to a brutal car accident. When George
regains consciousness, Christina has disappeared. He will then
experience a real descent into hell.

De JULIEN REGNARD

INHERENT

16 min, Dinamarca, 2021

tição
CompeNAcionaL 4
inter

O horror gótico se encontra com o romance de adolescente
de uma pequena cidade, enquanto seguimos uma garota
que vaga pelas ruas, olhando para um garoto. Logo fica
claro que ela está ligada a alguma coisa. No sótão de sua
casa reside uma presença sinistra, a quem ela serve. À
medida que a paixão cresce, ela fica dividida entre seus
desejos e seus laços.

Gothic horror meets small town teenage romance as we follow a
girl roaming the streets, gazing at a boy. Soon it becomes clear
that she is bound to something. In the attic of her house resides
a sinister presence who she serves. As the infatuation grows,
she is torn between her desires and her ties.

De NICOLAI G.H. JOHANSEN

60

BESTIA

15 min, Chile, 2021

tição
CompeNAcionaL 4
inter

Baseado em fatos reais, “Bestia” explora a vida de uma
agente da polícia secreta durante a ditadura militar no
Chile. Seu relacionamento com o cachorro, o corpo, os
medos e as frustrações revelam uma sombria fratura em
sua mente e seu país.

Based on true events, “Bestia” explores the life of a secret police
agent during the military dictatorship in Chile. Her relationship
with her dog, her body, her fears and frustrations reveals a grim
fracture of her mind and of the country.

De HUGO COVARRUBIAS

TUNDRA

30 min, Cuba, 2021

tição
CompeNAcionaL 4
inter

Walfrido Larduet, um inspetor elétrico solitário, sonha com
a Mulher Vermelha, cuja imagem persiste e se torna uma
obsessão. Alguma coisa lhe diz que ela está por perto.
Ao longo de um dia, Walfrido seguirá seu rastro enquanto
viaja pelos subúrbios de uma cidade infestada.

Walfrido Larduet, a lonely electrical inspector, dreams of the
Red Woman, whose image persists and becomes an obsession.
Something tells him she is near. Over the course of a day,
Walfrido will follow her trail as he travels through the suburbs of
an infested city.

De JOSÉ LUIS APARICIO
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IN FLOW
OF WORDS

22 min, Holanda, 2021

tição
CompeNAcionaL 5
inter

In Flow of Words segue as narrativas de três intérpretes
do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia. Eles
traduziram depoimentos chocantes de testemunhas,
vítimas e agressores, sem nunca deixar que suas próprias
emoções, sentimentos e histórias pessoais estivessem
presentes. Ao contrário de sua posição no tribunal, este
filme coloca suas vozes e experiências no centro do palco.
In Flow of Words follows the narratives of three interpreters of
the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.
They interpreted shocking testimonies from witnesses, victims
and perpetrators, without ever allowing their own emotions,
feelings and personal histories to be present. Contrary to
their position at the tribunal, this film places their voices and
experiences center stage.

De ELIANE ESTHER BOTS

DAILY MASSACRE
tição
IN TEHRAN
CompeNAcionaL 5
r

15 min, Irã, 2021

inte

Fuad é um menino de 12 anos que veio para a capital,
saindo de cidades vizinhas, para poder sustentar as
despesas cotidianas da mãe, além daquelas relacionadas
à doença dela. Ele está disposto e pronto para assumir
qualquer trabalho remunerado e se envolver em qualquer
negócio, o que inclui abater galos, revirar o lixo e levar
cargas.

Fuad is a 12 year old young boy who has come to the capital
city, from surrounding cities, to be able to support his mother’s
living expenses in addition to those associated with her illness.
He is willing and ready to take on any paying job and engage
in any business, including slaughtering roosters, sifting through
garbage, and carrying loads, where he encounters problems
and difficulties when engaging in each job.

De HESSAM HAMIDI

62

CRISIS

4 min, Áustria, 2021

tição
CompeNAcionaL 5
inter

Primeiro vemos um cenário tranquilo em uma praia, com
uma cidade ao fundo - mas quase imediatamente, a
imagem se abre para uma estrutura de diferenciação. A
cena do banho à beira-mar muda e sua linha central se
tornam a fronteira de uma imagem espelhada: aqui preto/
branco e lá branco/preto, aqui positivo e ali negativo,
um lado familiar e o outro estranho. Essas categorias
correspondem a conhecidas construções sociais e
ideológicas.
First we see a peaceful scene on a beach, with a city in the
background – but almost immediately, the view opens up onto
a structure of differentiation. The seaside bathing scene shifts
and its centerline becomes the boundary of a mirror image: here
black/white, there white/black, over here positive and over there
negative, one side familiar and the other side foreign. with her
dog, her body, her fears and frustrations reveals a grim fracture
of her mind and of the country.

De LEOPOLD MAURER

ZAHLVATERSCHAFT
22 min, Alemanha, 2021

tição
CompeNAcionaL 5
inter

Gerson Liebl, neto de um oficial colonial alemão do
Togo, luta para obter a cidadania alemã há 30 anos.
Como último recurso, ele decide fazer greve de fome. As
imagens de sua perseverança inabalável em frente ao Red
Town Hall de Berlim são acompanhadas por declarações,
testemunhos, textos legais, posições políticas e desculpas
- antes e agora.

Gerson Liebl, grandson of a German colonial official from Togo,
has been fighting to obtain German citizenship for the last 30
years. As a last resort, he decides to go on hunger strike. The
images of his unswerving perseverance in front of Berlin’s Red
Town Hall are accompanied by statements, testimonies, legal
texts, political positions and excuses - then and now.

De MORTIZ SIEBERT

63

ABISAL

30 min, Cuba, 2021

tição
CompeNAcionaL 5
inter

Raudel vive e trabalha em um estaleiro de desmantelamento
de navios no oeste de Cuba. Assombrado por uma
estranha memória de infância, ele está à procura de
presenças fantasmagóricas.

Raudel lives and works in a ship-breaking yard in the West of
Cuba. Haunted by a strange childhood memory, he is on the
lookout for ghostly presences.

De ALEJANDRO ALONSO
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DAD’S
SNEAKERS

19 min, Ucrânia, 2021

tição
CompeNAcionaL 6
inter

Um mergulho nas últimas horas da vida de Sasha, de
13 anos, em um internato para crianças privadas dos
cuidados dos pais. Ele é um dos mais sortudos - uma
família americana finalmente o adotou. Hoje ele vai se
mudar para outro país para sempre, mas há algo que não
o deixa ir.
An immersive insight into the last hours of 13-year-old Sasha’s
life in a boarding school for children deprived of parental care.
He is one of the luckiest – an American family finally adopted
him. Today he will move to another country forever but there’s
something that doesn’t let him go.

De OLHA ZHURBA

THE STAR

17 min, USA/Israel, 2020

tição
CompeNAcionaL 6
inter

Em um mundo ansioso, fechado e distante, uma mulher
está determinada a conseguir um beijo na boca do astro
dos seus sonhos.

In an anxious, enveloped and distant world, a woman is
determined to get a kiss, lips to lips, from the star of her dreams.

De NADAV LAPID

ANXIOUS
BODY
6 min, Japão, 2021

tição
CompeNAcionaL 6
inter

Coisas vivas, coisas artificiais, formas geométricas e linhas.
Quando essas diferentes coisas se encontram, nasce uma
nova direção.

Living things, artificial things, geometry shapes, and lines. When
these different things encounter, a new direction is born.

De YORIKO MIZUSHIRI

tição
CompeNAcionaL 6
inter

LILI ALONE

22 min, China, 2021

Lili é uma jovem mãe e mora com o marido viciado em
jogo em uma parte remota de Sichuan. Pobre e solitária,
ela vai para a cidade na tentativa de ganhar dinheiro
suficiente para salvar o pai moribundo.

Lili, a young mother, lives with her gambler husband in a remote
part of Sichuan. Lonely and poor, she heads for the city in a bid
to earn enough money to save her dying father.

De JING ZOU

PLANURI
DE VACANTA

25 min, Romênia, 2021

tição
CompeNAcionaL 6
inter

Tudo o que Andrei deseja é acampar com os amigos no
verão, assim que o ano letivo terminar. Enquanto isso, os
pais dele estão ocupados com o divórcio.

All Andrei wants is to leave on a summer camp with his friends,
once the school year is over. Meanwhile, his parents are caught
up with their divorce.

De ALEXANDRU MIRONESCU

66

PANORAMA
CARIOCA
RIO PANORAMA

67
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ATIRA-TE
AO RIO

ama
panor rioca 1
ca

15 min, 2021

“Duas imigrantes brasileiras lutam por uma vida melhor
em terras portuguesas enquanto pesquisam em si as
fronteiras entre coragem e vulnerabilidade.”

“Two Brazilian immigrants are not only fighting for a better life
in Portugual but also struggling to fathom out the boundaries
between courage and vulnerability”.

De CARLA BOHLER

UM ACIDENTE

ama
panor rioca 1
ca

10 min, 2020

Agnelo Fernando vive às margens de uma estrada com
alto número de acidentes. Em um instante de silêncio, ele
observa o tempo passar.
Agnelo Fernando lives near a road with a high number of
accidents. In an instant of silence, he watches time go by.

De GABRIEL MEDEIROS

DOIS MENINOS
NA SALA

ama
panor rioca 1
ca

10 min, 2021

Antes de fechar as janelas da pequena casa, Martha olhou
longamente pela estrada escura imaginando passos, que
passos?

Before closing the windows of the small house, Martha looked
for a long time along the dark road, imagining steps, what steps?

De FELIPE NEPOMUCEMO

GARGAÚ

ama
panor rioca 1
ca

20 min, 2021

Bruno entra em um carro com desconhecidos.

Bruno gets a ride with unknowns.

De BRUNO RIBEIRO

69

MILTON FREIRE,
UM GRITO PARA
ALÉM DA
HISTÓRIA

ama
panor rioca 1
ca

20 min, 2021

Primeiro usuário do sistema de saúde mental do Brasil
a assumir o seu transtorno publicamente para lutar por
direitos, Milton Freire relembra duas visões que o guiaram
em sua reconstrução subjetiva, vividas em um período de
crises e internações em hospitais psiquiátricos.
A portrait of the poet and writer Milton Freire, who was the first
user of mental health services in Brazil to publicly assume his
illness and fight for his rights. In a poetic way he relates two
visions that guided him through a subjective recovery path.

De VITOR ABREU
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MURADA

20 min, 2020

ama
panor rioca 2
ca

Para superar o distanciamento social, Dona Odete, uma
senhora aposentada, passa seus dias se dedicando à
rádio do bairro. Chico, um ator de teatro que acabou de
se mudar, sofre todos os dias com o barulho da rádio. Para
passar pela quarentena, estes vizinhos terão que superar
suas diferenças.

To overcome social distancing, Dona Odete, a retired lady,
spends her days dedicating herself to the neighborhood’s radio.
Chico, a stage actor who just moved, suffers every day from the
noise of her radio. In order to survive quarantine these neighbors
will need to resolve their differences.

De RALPH CAMPOS

70

O DENDÊ DO
MESTRE DIDI

ama
panor rioca 2
ca

5 min, RJ, 2021

Meu parente dendê tem muitas histórias.

Master Didi’s dendê has many stories.

De BETH FORMAGGINI

TUDO BEM

ama
panor rioca 2
ca

18 min, 2021

Hugo é um jovem morador do subúrbio do Rio que conhece
a universitária Dandara antes da crise do coronavírus.
Sem nenhum contato com a moça, ele passa o período
da quarentena imaginando se conseguirá encontrá-la
novamente - ao mesmo tempo em que precisa lidar com
as duras consequências da pandemia na sua própria casa.

Hugo is a young resident of the suburb of Rio who meets
the university student Dandara before the coronavirus crisis.
Without any contact with the girl, he spends the period of
quarantine wondering if he will be able to find her again - while
having to deal with the harsh consequences of the pandemic in
his own home.

De CAIO CÉZAR DIAS OLIVEIRA

71

QUANDO O
SOL SE PÕE

ama
panor rioca 2
ca

28 min, 2021

“Quando O Sol Se Põe”, é um roteiro livremente inspirado
em um conto de Henri Barbusse, chamado “Os Últimos
Passos” e traz `a discussão um tema bastante atual devido
a epidemia de Covid _19: A dificuldade em lidar com a
morte e com as novas rotinas impostas pela pandemia.
Sem colocar a doença em primeiro plano, o roteiro retrata
a relação de interdependência dos idosos e o que seria
da vida do que ficar, depois da morte do companheiro da
vida inteira.
“When The Sun Goes Down”, is a script loosely inspired by
a short story by Henri Barbusse, called “The Last Steps” and
brings to the discussion a very current theme due to the Covid
epidemic _19: The difficulty in dealing with death and with the
new routines imposed by the pandemic. Without putting the
disease in the foreground, the script portrays the relationship of
interdependence of the elderly and what would become of life
than stay, after the death of a life partner.

De CONSTANCIA LAVIOLA CARREIRO
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AVA

15 min, 2021

ama
panor rioca 3
ca

Ao se mudar para o apartamento que foi de seus
antepassados refugiados, Ava busca conectar-se com seu
avô cego a quem nunca chegou a conhecer, e revelar o
mundo em que ela hoje vive.

By moving into the apartment that was one of her refugee
ancestors, Ava seeks to connect with her blind grandfather
whom she never came to know, and to reveal the world in which
she now lives.

De STELLA BRAJTERMAN

72

ALÁGBEDÉ

ama
panor rioca 3
ca

12 min, 2021

O curta apresenta o caminho que Zé Diabo percorre no
processo de feitura das ferramentas de orixá enquanto
reocupa o seu arco recém reformado na Ladeira da
Conceição da Praia.

The film presents the path that Zé Diabo takes in the process of
making the orixá tools while reoccupying his workshop on the
historical Ladeira da Conceição da Praia.

De SAFIRA MOREIRA

ENTREABERTA

ama
panor rioca 3
ca

15 min, 2021

Entreaberta é um documentário que investiga os desafios
de envelhecer no Brasil sendo uma mulher que ama
mulheres. Num cenário de incertezas em relação aos
direitos dos LGBTQs, a jovem cineasta bissexual, Bruna
Amorim, encontra a fundadora do movimento lésbico no
país, Yone Lindgren, hoje, com 63 anos.

Coming Into Bloom is a documentary that investigates the
challenges of growing old in Brazil as a woman who loves women.
In a scenario of uncertainty regarding the rights of LGBTQs, the
young bisexual filmmaker, Bruna Amorim, meets the founder of
the lesbian movement in the country, Yone Lindgren, now 63
years old.

De BRUNA AMORIM

73

PYTUHEM: UMA
CARTA EM DEFESA
DOS GUARDIÕES panoramioaca 3
car
DA FLORESTA
15 min, 2020

Zahy Guajajara nos conta através da sua trajetória de
vida, a luta dos povos indígenas por ‘’R-existencia’’. Fala
sobre os Guardiões da Floresta, um grupo de Guajajaras
que lutam pela preservação da floresta, do seu povo,
ancestralidade e rituais. Os guardiões da floresta em
Arariboia - Maranhão, protegem também seus parentes
Awá Guajá, indígenas que vivem completamente isolados,
sem contato com a civilização. O intenso desmatamento
provocado por incêndios feitos por grupos de invasores,
madeireiros, garimpeiros, caçadores ilegais estão
esgotando suas reservas de água e alimentos. Desde
que Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, cinco
lideranças indígenas foram assassinadas.
De MARIANA VILLAS-BÔAS

CANCÃO DE
AMOR DE UMA
BICHA VELHA

ama
panor rioca 3
ca

22 min, 2020

Uma conversa sobre o tempo: O envelhecer do homem
negro gay retratado por Márcio Januário a partir do
espetáculo As canções de amor de uma bicha velha.
A conversation about time: The aging of the black gay man
portrayed by Márcio Januário from the show The love songs of
an old queer.

De ANDRÉ SANDINO
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JANELAS
DAQUI

ama
panor rioca 4
ca

15 min, 2021

Através de suas janelas, moradores relatam criticas,
poesias e reflexões sobre a pandemia do Covid-19 na
favela do Vidigal.

Through their windows, residents express criticism, poetry and
reflections on the Covid-19 pandemic in the Vidigal favela.

De LUCIANO VIDIGAL & ARTHUR SHERMAN

1º TURNO

ama
panor rioca 4
ca

15 min, 2021

Beto e Thati se reencontram no dia da eleição municipal,
após 15 anos sem se ver, e passam a limpo suas utopias,
afetos e visão de mundo, entre máscaras e distanciamento
social.

Beto and Thati meet again on a municipal election day, after
15 years without seeing each other, and clean up their utopias,
affections, and world vision, among masks and social distancing.

De CLEMENTINO JÚNIOR

75

INTERVALO

ama
panor rioca 4
ca

15 min, 2021

O porteiro Cazé e seu filho Zeca ficam trancados no terraço
de um prédio durante um jogo de futebol. O incidente se
transforma em tempo de reflexão sobre a vida na cidade.
Doorman Cazé and his son Zeca are locked on the roof by
accident during a soccer game. The incident becomes a time
for reflection about life in the city.

De LUDMILA CURI

TEATRO
IGUAÇUANO:
ARCÁDIA

ama
panor rioca 4
ca

19 min, 2021

O documentário narra a história do antigo Teatro Arcádia,
um dos pioneiros grupos e palcos que existiu na cidade
de Nova Iguaçu dos anos 50 e 90. Através de relatos dos
atores e atrizes que participaram do movimento arcádia,
conseguimos mostrar um pouco do que era o “fazer
teatral” na antiga Iguaçu.

The documentary tells the story of the old Teatro Arcádia, one
of the pioneering groups and stages that existed in the city of
Nova Iguaçu in the 50s and 90s. Through reports from the actors
and actresses who participated in the arcadian movement, we
managed to show a little of what was the “do theatrical” in old
city of Iguaçu.

De GABRIEL FONTOURA & GABRIEL RIBEIRO

PANORAMA
LATINO
AMERICANO
LATIN AMERICAN
PANORAMA

77
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LOS PAJAROS
VUELAN DE
A DOS

ama
panor americano 1
atino
l

16 min, Colômbia, 2020

Ana e Yeison são um casal de adolescentes que decidem
viajar de sua cidade natal até a cidade de Medellín para
realizar um aborto clandestino. Ambos estão dispostos a
executar o plano, mesmo sem ter experiência no assunto.
Eles tentam permanecer unidos e esperam continuar
juntos depois desse episódio.
Ana and Yeison are a teenage couple who make the decision to
travel from their home town to the city of Medellin, in order to
perform a clandestine abortion. Both are willing to execute their
plan, even without having experience in the subject. They try to
remain united and hope to stay together after all of this episode.

De JUAN FELIPE GRISALES

OLOTE

13 min, México, 2021

ama
panor americano 1
atino
l

Julia, uma criança de 8 anos, está presa em uma cidade
mexicana no meio da guerra contra o narcotráfico.
Miria, um garoto assassino de aluguel de um cartel de
drogas, está fugindo. Os dois se encontram e se abrigam
combinano esconderijo de Julia.
Julia, an 8 years old kid, is trapped in a Mexican town in the
middle of the war against drug trafficking. Miria, a hitman boy
owned by a drug cartel, is on the run. Both kids meet and find
shelter in Julia’s hiding place.

De LAU CHARLES

78

SON OF
SODOM

ama
panor americano 1
atino
l

15 min, Colômbia, 2020

Em agosto de 2017, escolhi Camilo Najar, conhecido como
Filho de Sodoma nas redes sociais, para ser o personagem
principal do meu primeiro longa-metragem. Esse casting
envolveu a vida, sua sexualidade, o futuro que ele via para
si mesmo e as drogas. Uma semana depois, aos 21 anos,
ele morreu de overdose de heroína. Quem foi o filho de
Sodoma?

In August 2017, I chose Camilo Najar, known as Son of Sodom in
the social networks, to be the main character of my first feature
film. That casting delved around his life, his sexuality, the future
he saw for himself and drugs. A week later, aged 21, he died
from a heroin overdose. Who was Son of Sodom?

De THEO MONTOYA

LAS PARTES
PERDIDAS
14 min, Argentina, 2021

ama
panor americano 1
atino
l

Alguém acorda no meio da noite, perturbado pelas
imagens de uma viagem distante. Ele não tem certeza
do que aconteceu. O rosto das pessoas de uma pequena
cidade se fundiram com o passar dos anos. Suas ações
são vagas, sem objetivo.

Someone awakes in the middle of the night, unsettled by images
of a distant journey. He’s uncertain about what happened. The
faces of people from a small town blend into one over the years.
Their actions are vague, aimless. Dreams, recollections and
stories converge.

De IÑAKI DUBOURG

79

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO • 7/11 - 15H
FESTHOMETV • 7/11 - 17H (DISPONÍVEL POR 24H)

AÑO
SABÁTICO

ama
panor americano 2
atino
l

12 min, Colômbia, 2020

Carolina é uma cantora venezuelana famosa. Devido
à crise política em seu país, ela precisou migrar para a
Colômbia e trabalhar como empregada doméstica. Agora
tenta retomar sua carreira artística.

Carolina is a well-known Venezuelan singer who had to migrate
to Colombia and work as a maid due to the political crisis in her
country. Now she is trying to resume her artistic career.

De DAVID DAVID

NO NOS
SOLTEMOS
MÁS

13 min, Chile, 2021

ama
panor americano 2
atino
l

Alkisti, de 32 anos e originário da Grécia, divide a mesma
casa em Santiago com Mara, de 4 anos e nascida no Chile.
Alkisti é madrinha de Mara e amiga íntima de sua mãe
solteira.
Alkisti, 32-years-old and originally from Greece, shares the same
house in Santiago with Mara, 4-years-old and born in Chile. Alkisti
is Mara’s godmother and a close friend of her single mother.

De ALKISTI EFTHYMIOU
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CINCO
DE JUNIO

ama
panor americano 2
atino
l

15 min, México, 2021

Um grupo de jovens a caminho de uma manifestação em
Guadalajara, no México, é repentinamente sequestrado
pelas mesmas forças contra as quais protestavam.
Enquanto o grupo mergulha nas trevas, sem saber se
algum dia verão a luz novamente, as memórias de um
jovem — e de muitas pessoas que se tornaram vítimas
antes dele — emergem. Um reflexo da brutalidade policial
no mundo de hoje.

A group of young people on their way to a demonstration in
Guadalajara, México are suddenly kidnapped by the same
forces they were trying to protest. As the group is plunged into
darkness, not knowing if they will ever see the light again, the
memories of a young man — and the many that became victims
before him — emerge. A reflection of police brutality in today’s
world.

De HUMBERTO FLORES JÁUREGUI

TODO ES
CULPA DE LA
SAL

ama
panor americano 2
atino
l

10 min, Colômbia, 2020

A filha mais nova de uma família de preguiças reconstrói
a história de seus pais e dos três irmãos. Por trás da
normalidade humana de uma família, o espírito selvagem
aparece nos detalhes do cotidiano, transformando tudo
em memórias indomáveis.

The youngest daughter of a family of sloths rebuilds her parents’
and three siblings’ story. Behind the human normality of a
family, the wild spirit appears in everyday life’s details, turning
everything into untameable memories.

De MARÍA CRISTINA PÉREZ

81

BOBBIN

ama
panor americano 2
atino
l

17 min, Argentina, 2021

Um grupo de atores adora um objeto misterioso - a Bobina
- que eles acreditam ser a base mágica para seu sucesso.
Pouco antes da noite de estreia, a Bobina é destruída
em um acidente, fazendo com que eles questionem seus
poderes de subir no palco.

An ensemble of actors worships a mysterious object –The
Bobbin– which they believe is the magical ground for their
success. Shortly before opening night, The Bobbin is destroyed
in a chance accident, putting into doubt their powers to go on
stage.

De VIRGINIA SCARO

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO • 9/11 - 15H
FESTHOMETV • 9/11 - 17H (DISPONÍVEL POR 24H)

BARRIO
FRONTERA

18 min, Argentina/EUA, 2021

ama
panor americano 3
atino
l

Uma adolescente de uma vila rural pobre no norte da
Argentina se muda para Buenos Aires em busca de uma
vida com mais oportunidades e com esperanças de ajudar
a família. Compartilhando um pequeno quarto em um
enorme assentamento informal com a família do primo
mais velho, ela precisa se adaptar rapidamente a este
ambiente urbano radicalmente diferente.
A teenage girl from a poor rural village in northern Argentina
moves to Buenos Aires to pursue a life with more opportunities
and the hopes of helping her family back home. Sharing a small
room in a huge informal settlement with her older cousin’s
family, she must quickly adapt to this radically different urban
environment.

De REED PURVIS

82

ama
panor americano 3
atino

TIERRA

l

20 min, México, 2021
Consuelo é mãe de uma jovem desaparecida no México.
Um dia, ela presencia o enterro clandestino do corpo de
uma criança executado por membros da polícia estadual,
então ela decide desenterrar o corpo para enterrá-lo
dignamente no cemitério mais próximo da cidade onde
mora. Com a ajuda de Armando, seu irmão , Consuelo vai
levar o corpo da criança pela entrada da garagem, apesar
dos riscos que isso possa representar.

Consuelo is mother of a missing young woman in Mexico. One
day, she witnesses the clandestine burial of a child’s body
executed by members of the state police, so she decides to
unearth the body to bury it worthily in the nearest graveyard
to the town she lives in. With the help of Armando, her brother,
Consuelo will drive the child’s body down through the driveway
despite the risks it might represent.

De GUSTAVO GAMERO

LA TAREA

6 min, Colômbia, 2021

ama
panor americano 3
atino
l

Uma criança pobre e seu pai vivem do contrabando de
petróleo na fronteira da Colômbia com a Venezuela.
Enquanto o pai trabalha, o menino faz o dever de casa.
Uma cena misteriosa se repete constantemente na frente
da casa, deixando o pai tenso e chamando a atenção do
filho.

A poor child and his father live of the contraband of oil in the
border of Colombia and Venezuela. While the father works, the
boy do the homework. However, a misterious scene constantly
repeats in front of their house getting tense the father and
calling the attention of the child.

De JUAN DIEGO AGUIRRE GÓMEZ

83

LA
ESPERANZA

ama
panor americano 3
atino
l

18 min, Colômbia, 2020

Relato documental da separação de Wilson Alejandro com
seu primeiro amor enquadra a história ficcional de Julián,
um jovem que sonha em ter uma família para a filha, que
não vê desde que ela nasceu. Um dia Julián recebe a visita
da mãe de sua filha, mas suas ilusões acabam quando ele
entende que o desejo de Maryoli é deixar a menina. Julián
terá que assumir apenas o futuro da filha.
The documentary account of the breakup of Wilson Alejandro
with his first love, frames the fictional story of Julián, a young
man who dreams of having a family for his little girl, whom he
does not see from the moment of her birth. One day Julián
receives a visit from his daughter’s mother, but his illusions end
when he understands that Maryoli’s desire is to leave the girl.
Julián will have to assume only the future of his daughter.

De EDNA SIERRA DUQUE & WILSON ARANCO
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DANCE

20 min, PB, 2021

os
nal 1
primeir
s nacio
o

quadr

A bailarina trans Fiona lida com as suas disforias de
gênero, mas ao mesmo tempo possui apoio emocional
do seu namorado, Bento. Eles estão trancados em casa,
no meio de uma pandemia mundial. Fiona se encontra
sem recursos para continuar sua hormonização e por um
momento de desespero, ela toma uma atitude trágica.
Cheio de drama, conflitos psicológicos e muita paixão
pela arte da dança.
Trans dancer Fiona deals with her gender dysphoria, but at the
same time she has the emotional support from her boyfriend,
Bento. They are locked at home in the middle of a worldwide
pandemic. Fiona finds herself without the resources to continue
her hormone therapy and at a moment of despair, she takes a
tragic measure. She is full of drama, psychological conflicts and
a lot of passion for the art of dance.

De JORJA DIAS DE MOURA

TROCA
DE PELE

15 min, RJ, 2021

os
nal 1
primeir
s nacio
o

quadr

O documentário TROCA DE PELE investiga a experiência
religiosa de Salma Moretti, mulher trans e discípula de
Jesus. Sua história reflete uma intensa transformação
de corpo e alma e levanta questões sobre intolerância
religiosa, fé, transgressão e direitos humanos. A bandeira
que Salma levanta não é nem LGBTQ nem evangélica,
mas de humanidade, pelo direito de ser o que se é, acima
de tudo.
The documentary SHEDDING SKIN investigates the religious
experience of Salma Moretti, a trans woman and a disciple of
Jesus. Her story reflects an intense transformation of body
and soul and raises questions about religious intolerance, faith,
transgression and human rights. The flag that Salma raises is
neither LGBTQ nor evangelical, but of humanity and above all,
the right to be yourself.

De DÉBORA GARCIA

ERIC

os
nal 1
primeir
s nacio
o

quadr

14 min, DF, 2020

Eric é uma criança de 10 anos com síndrome de Down
e dificuldade na comunicação. Sob o olhar poético,
acompanhamos os devaneios de sua mãe sobre o passado,
presente e futuro de seu filho. Ao passo que exploramos
com Eric os ambientes de casa e a cidade de Brasília.

Eric is a 10 year old child with Down syndrome and difficulty
communicating. Under a poetic look, we follow his mother’s
daydreams about her son’s past, present and future. While we
explore with Eric the domestic environments and the city of
Brasilia.

De LETÍCIA CASTANHEIRA

FALE
CONOSCO
20 min, GO, 2021

os
nal 1
primeir
s nacio
o

quadr

Fale Conosco é um documentário sobre a comunicação
da pessoa com deficiência e suas particularidades. O
filme conta com 12 participantes de todo o Brasil e foi
dirigido remotamente no ano de 2020, com os próprios
participantes e seus familiares realizando parte das
filmagens sob a orientação da produção.

“Talk with Us” is a documentary about the communication of
people with disabilities and its specificities. The film follows 12
subjects from all over Brazil and was shot remotely in 2020 by
the participants themselves and their families with the guidance
of the production team.

De FÁBIO COSTA PRADO
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SONHO
DE VERÃO

13 min, RJ, 2021

os
nal 1
primeir
s nacio
o

quadr

Gabriel quer conquistar o respeito e a admiração de seu
pai. Para isso, ele precisará contar com o poder da dança
e a magia dos sonhos.
Gabriel is a young ballet dancer who wants to earn his father’s
respect and admiration. To achieve this, he will need the power
of dance and the magic of dreams.

De LUAN DIAS

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO • 6/11 - 21H
FESTHOMETV • 6/11 - 22H (DISPONÍVEL POR 24H)

O ANDAR
DE CIMA

23 min, SP, 2021

os
nal 2
primeir
s nacio
o

quadr

Um acidente provoca a morte de um porteiro em um
condomínio de classe média em São Paulo. Diante do
imprevisto, Marcelo, o síndico, investiga os diferentes
espaços do prédio à procura do culpado, ao mesmo
tempo que lida com os seus moradores mesquinhos.
Enquanto as tensões aumentam, os preconceitos de um
país desigual mostram sua verdadeira face.
An accident causes the death of a porter in a middle-class
residential building in São Paulo. Faced with the unforeseen,
Marcelo, the head of the tenants’ association, investigates the
building looking for the culprit while dealing with its petty
residents. With tensions increasing, the prejudices of an unequal
country show its true face.

De TOMÁS FERNANDES SILVA

88

TECIDO,
SIGILO
15 min, RJ, 2021

os
nal 2
primeir
s nacio
o

quadr

Tecido, Sigilo é um curta documental experimental que
investiga a forma em que os corpos pretos são percebidos
nos espaços através da sua vestimenta. Discute a
relação corpo-embalagem, embalagem-espaço. Com
a participação de profissionais negras da moda como a
Lena Santana Glew e Angela Brito. E outras figuras que
tem o trabalho ou vivência pessoal em contato com esse
diálogo, como Lázaro Ramos e Hélio de la Peña.
Fabric, Secrecy is an experimental documentary short that
investigates the way in which black bodies are perceived in
spaces through their clothing. Discusses the body-packaging,
packaging-space relationship. With the participation of black
fashion professionals such as Lena Santana Glew and Angela
Brito. And other figures whose work or personal experience is
in contact with this dialogue, such as Lázaro Ramos and Hélio
de la Peña.

De LUCÍLIO JOTA

QUANTOS
MAIS
14 min, BA, 2021

os
nal 2
primeir
s nacio
o

quadr

João só queria lutar por um mundo melhor e mais justo,
mas uma triste realidade vem à tona.
João only wanted to fight for a better and fairer world, but a sad
reality comes to light.

De LUCAS DE JESUS

os
nal 2
primeir
s nacio

PAI NOSSO

o

quadr

13 min, SP, 2021

Uma Família se reúne à espera de um padre para a
celebração de um evento importante.
A family gathers and wait for a priest for the celebration of an
important event.

De JONAS CHADAREVIAN

PANDELIVERY

15 min, SP, 2021

os
nal 2
primeir
s nacio
o

quadr

Na maior pandemia deste século, milhares de
desempregados estão se tornando entregadores de
aplicativo para sobreviver. Submissos a um sistema de
exploração, buscam melhores condições de trabalho
enquanto lidam com suas duas maiores preocupações: o
covid-19 e a fome.
São Paulo, the pandemic epicenter in Brazil, is in quarantine.The
motorcycle couriers, formerly known as “mad dogs” and seen
negatively in the society, begin to shift their role, acting at the
frontlines in the fight against the virus and struggling for better
conditions while risking to become infection vectors.Poorly
supported by their employers, they work hungry transporting
food on their back.

De ANTÔNIO SILVA MATOS & GUIMEL SALGADO

ESTAÇÃO NET BOTAFOGO • 10/11 - 17H
FESTHOMETV • 10/11 - 21H (DISPONÍVEL POR 24H)

CACICUS
14 min, RS, 2021

os
nal 3
primeir
s nacio
o

quadr

Laura lives and works with her father in a laundry on the
verge of bankruptcy. The exchange of messages in notes
left in the clothes with Camila, a frequent client, brings the
possibility of escaping from the noisy world of washing
machines operating 24 hours a day for a moment of peace
and silence.
Laura vive e trabalha com o pai em uma lavanderia à beira da
falência. A troca de mensagens por bilhetes deixados nas roupas
com Camila, uma cliente frequente, traz a possibilidade de fugir
do mundo barulhento das máquinas de lavar funcionando 24
horas por dia para um momento de paz e silêncio.

De GABIRELA DULLIUS & BRUNO CABRAL

GAEL: SEU
MOTORISTA
ESTÁ A
CAMINHO

os
nal 3
primeir
s nacio
o

quadr

14 min, SP, 2021

Quando um motorista de aplicativo decide entrar em uma
igreja para confessar, os pecados do passado revelam um
segredo mortal.
When an app driver decides to enter a church to confess, the
sins from his past reveal a deadly secret.

De RONEY GIAH

91

DEUS
ME LIVRE

16 min, PR/Espanha, 2021

os
nal 3
primeir
s nacio
o

quadr

Adenilson e Zeca são coveiros no mais longo cemitério
da América Latina, instalado em Vila Formosa, São Paulo,
Brasil. Depois que o chefe foi infectado, eles enfrentam
a difícil tarefa de cavar sepulturas sem fim, enquanto
evitam o contágio na cidade com a maioria das vítimas
de coronavírus no país. Eles confiam muito mais em Deus
do que em medidas de proteção.
Adenilson and Zeca are gravediggers in the longest cemetery of
Latin America, settled in Vila Formosa, São Paulo, Brazil. After
their boss was infected, they face the daunting task of digging
endless graves while avoiding contagion in the city with most
coronavirus victims in the country. They will entrust much more
to God than on protective measures.

De CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA

& LUIS ANSORENA HERVÉS

MEU NOME É
SAUDADE

4 min, DF, 2021

os
nal 3
primeir
s nacio
o

quadr

Uma jovem documentarista em formação parte do Brasil
rumo à Cuba em busca de um sonho: estudar cinema em
uma das maiores escolas de cinema do mundo. Fundada
pelo utopia do olho e do ouvido de Fernando Birri, Gabriel
García Márquez e Fidel Castro, a EICTV transformou
um povoado a 30 quilômetros de Havana. Mas com a
pandemia do novo coronavirus, os projetos de mais de
uma centena de estudantes foi interrompido.
A young documentary filmmaker in training leaves Brazil on her
way to Cuba in search of a dream: to study cinema at one of the
largest film schools in the world. Founded by the utopia of the
eye and ear of Fernando Birri, Gabriel García Márquez and Fidel
Castro, EICTV transformed a town 30 kilometers from Havana.
But with the new coronavirus pandemic, the projects of more
than a hundred students were stopped.

De ANA GRAZIELA AGUIAR

92

os
nal 3
primeir
s nacio

DOIS

o

10 min, MG, 2020

quadr

Bernardo e Luix buscam aproximação afetiva durante
o período de distanciamento social. Em meio ao caos,
tentam descobrir outras formas de amar.
Bernardo and Luix look for an affective approach during the
pandemic lockdown. Through the chaos they try to discover
different ways to love.

De GUILERME JARDIM & VINÍCIUS FOCKISS

INCH

15 min, RJ, 2021

os
nal 3
primeir
s nacio
o

quadr

Um jovem convida alguns rapazes para uma orgia, mas
ao desconfiar que foi dopado, pede ajuda para o seu
transgressor psiquiatra. As mensagens e interpretações
desconexas os conduzem a uma situação extrema na qual
devaneios e realidade se confundem.
A young man invites some strangers to an orgy, but when
he suspects he has been drugged, he calls his transgressive
psychiatric for help. But the disconnected messages and
interpretations lead both of them to an extreme situation in
which daydreams and reality are confused.

De LAÉRCIO RIBEIRO & RICARDO VIEIRA
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HACERSE
EL MUERTO

20 min, Espanha, 2020

os
nicos
primeir
s hispâ
o

quadr

Marcel e a mãe moram escondidos em uma casa
abandonada longe da sociedade. Diante do tédio, Marcel
dá as boas-vindas a um novo companheiro de brincadeiras,
abrindo portas para os fantasmas do passado; aqueles de
quem sua mãe tem tentado protegê-lo todo esse tempo.
Marcel and his mother live hidden in an abandoned house far
from society. Faced with boredom, Marcel welcomes a new
playmate, opening doors to the ghosts of the past; those whom
his mother has been trying to protect him from all this time.

De DAVID BUSTOS

INVASIÓN

9 min, México, 2021

os
nicos
primeir
s hispâ
o

quadr

Luis, um menino de 11 anos, espera pacientemente por
Cinthia, sua mãe. Lá em cima, nos céus, uma invasão
alienígena ameaça destruir tudo, impossibilitando que
Cinthia chegue até Luis.
Luis, a 11yrs old boy, patiently awaits for Cinthia, his mother. Above
in the skies, an alien invasion is threatening with destroying
everything, making impossible to Cinthia, to reach Luis.

De ALEJANDRO CERVANTES

96

ANIMALES
DE GUERRA
11 min, Colômbia, 2020

os
nicos
primeir
s hispâ
o

quadr

Depois de muito tempo, Antonio encontra Rubén na
véspera de se enfrentarem na final de um torneio de luta.
Eles andam por aí, à procura de alguma coisa para reprimir
seus desejos.
After a long time, Antonio meets Rubén the night before the
face each other in a wrestling tournament final. They wander
around, looking for something to repress their desires.

De EDUARDO BUSTOS

SI AMANECE,
NOS VAMOS
14 min, Espanha, 2020

os
nicos
primeir
s hispâ
o

quadr

No bairro de 3.000 casas em Sevilha, dois jovens amantes,
Sindi e Manuel, se separam abruptamente depois de um
sério mal-entendido. Cada um do jeito, eles se tornarão
vítimas do destino e de um ambiente no qual fantasia e
realidade coexistem.
In the neighborhood of 3,000 homes in Seville, two young
lovers, Sindi and Manuel, abruptly part ways after a serious
misunderstanding. Each one on their way will become victims of
destiny and an environment in which fantasy and reality coexist.

De ÁLVARO FELDMAN & LAURA OBRADOR

97

MADRI,
MALA VIDA

13 min, Espanha, 2021

os
nicos
primeir
s hispâ
o

quadr

Uma reflexão sobre o olhar do Outro, seu patrimônio
institucional, literário e arquitetônico voltada para Madrid
de 2020 através do estudo sociológico ‘La mala vida en
Madrid’ escrito em 1901.
A reflection about the gaze at the Other, its institutional, literary
and architectural heritage looking at Madrid of 2020 through
the sociological study ‘La mala vida en Madrid’ written in 1901.

De PABLO ADIEGO ALMUDEVAR,

ISABELA BIANCHI, IGNACIO RUIZ & MARÍA GÓMEZ

SOMBRA
DO MAR

15 min, Espanha, 2021

os
nicos
primeir
s hispâ
o

quadr

Ismael volta para casa depois de passar um longo tempo
pescando sem sucesso em mar aberto. A pequena cidade
galega a que chega é um lugar desolado e pobre, rodeado
por um mar morto. A esposa não parece mais a mesma, o
filho desapareceu. Diz a lenda que já aconteceu ... Ismael
não tem escolha a não ser morar em uma terra que não
é sua.
Ismael returns home after spending a long time unsuccessfully
fishing in the open sea. The small Galician town he arrives to is a
desolate and poverty stricken place surrounded by a dead sea.
His wife no longer looks the same, his son has disappeared. The
legends say that it had happened before… Ismael has no choice
but to live in a land that is not his.

De SERGIO PEREDA
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99

CINEMA FEMININO FRANCÊS
Apresentamos a mostra “Realizadoras Francesas de Curta-metragem”, com cinco produções
dirigidas por mulheres francesas. Os filmes inéditos no Brasil têm a feminilidade bastante
presente em suas tramas e muitos deles põe em debate a sexualidade feminina, inclusive
nesses tempos de distanciamento social.
Esta seleção foi organizada em colaboração com a distribuidora francesa Manifest.

We present the showcase “French Short Film Directors”, with five productions directed by French
women. The films are being screened for the first time in Brazil. With the strong presence of femininity in
their plots, many of them put female sexuality up to debate, even in these times of social distancing.
This selection was organized in collaboration with French distributor Manifest.
.

Apoio Cultural

100

HOT SPOT
15 min, 2021

ama
progr ancês
fr

Um «ponto quente», em geologia, é uma zona hipotética
de formação de magma no revestimento de um planeta.
Hoje em dia, o conhecimento sobre os pontos quentes
ainda é muito incompleto, tanto quanto o que se sabe
sobre o orgasmo feminino. Quando Adèle tem que lidar
com o velório de seus pais, ela tem um orgasmo eterno.
A « hot spot », in geology, is a hypothetic zone of magma
formation based within a planet’s coat. Nowadays, knowledge
on hot spots is still very incomplete, as much as the ones about
female orgasm. When Adèle has to deal with her parents’
funeral, she has an everlasting orgasm.

De ANAÏS COUET-LANNES

JOUIR

ama
progr ancês
fr

12 min, 2020

Nesta área pandêmica sem fim, onde nossa sexualidade
às vezes teve que evoluir e foi testada, mulheres de
diferentes origens oferecem seus testemunhos íntimos,
falando de seus desejos e prazeres na solidão.
In this endless pandemic area, where our sexuality has
sometimes had to evolve, has been tested, women from different
backgrounds offer their intimate testimonies, addressing their
desires and pleasures in solitude.

De ANANDA SAFO

101

L’EFFORT
COMMERCIAL

17 min, 2020

ama
progr ancês
fr

Lea começa um emprego de verão como caixa em uma
grande rede de supermercados. Em um ambiente vazio
e frio, ela logo descobre a violência latente do local de
trabalho.
Lea begins a summer job as a cashier in a large supermarket
chain. In an empty and cold environment, she soon discovers
the underlying violence of the work place.

De SARAH ARNOLD

SHAKIRA

ama
progr ancês
fr

25 min, 2019

Enquanto tenta evitar que a família volte às ruas, Shakira,
uma jovem cigana, conhece Marius, membro de uma
gangue de ladrões...
While trying to save her family from a return to the street,
Shakira, a young gypsie woman, meets Marius, a member of a
robber gang...

De NOÉMIE MERLANT
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TOUTES
LES NUITS
22 min, 2021

ama
progr ancês
fr

Belleville. Um bairro popular de Paris. Nos últimos dois
anos, Nadia tem vivido sozinha com seu filho, Samy, 15
anos. Ela ensina francês para prostitutas chinesas em uma
associação. Comprometida com seu trabalho, ela está
perto de um de seus alunas, Mei, que está economizando
para trazer seu filho para a França.
Belleville. A popular neighborhood in Paris. For the past two
years, Nadia has been living alone with her 15-year-old son Samy.
She teaches French to Chinese prostitutes at an association.
Committed to her job, she is close to one of her students, Mei,
who is saving up to bring her son to France.

De LAITFA SAÏD
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SHORT EXPORT
MADE IN GERMANY
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Com o programa SHORT EXPORT 2021 mais uma vez e pela 16ª vez, curtas-metragens alemãs
de destaque viajam pelo mundo. De forma não convencional, mas autêntica, eles lidam com
mudanças e desafios, casa, chegada e superação de traumas. Eles são poderosos, barulhentos
e calmos - e às vezes bem-humorados.
Os seis filmes atuais foram selecionados entre 455 filmes alemães inscritos no ClermontFerrand International Short Film Festival e ilustram a diversidade artística, estilística e temática
da curta-metragem alemã.
O programa de curtas de 85 minutos deste ano varia de bizarros e suspense a filmes de ficção,
documentários e animações hilariantes e de coração quente.
O projeto é uma cooperação franco-alemã entre AG Kurzfilm - Associação Alemã de CurtasMetragens, German Films, Goethe-Institut Lyon, Kurzfilm Agentur Ham.

With the SHORT EXPORT 2021 program once again and for the 16th time, outstanding German short
films travel the world. In an unconventional yet authentic manner, they deal with change and challenges,
home, arrival and overcoming trauma. They are powerful, loud and calm - and sometimes humorous.
The six current films were selected from 455 German submissions to the Clermont-Ferrand International
Short Film Festival and illustrate the artistic, stylistic and thematic diversity of German short film making.
This year’s 85-minute short film program ranges from bizarre and suspenseful to warm-hearted and
hilarious fictional, documentary and animated films.
The project is a Franco-German cooperation between AG Kurzfilm - German Short Film Association,
German Films, Goethe-Institut Lyon, Kurzfilm Agentur Hamburg and Festival International du Court
Métrage Clermont-Ferrand.

Apoio Cultural
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DER
SCHORNSTEINSEGLER
5 min, 2020

t
Expor
Short emanha
Al
Século 19 na Europa. Um menino escala uma chaminé
enquanto um pássaro desce por ela para fazer um ninho.
Um encontro sem volta.
19th-century Europe: A child climbs up a chimney while a bird
glides down into it to build a nest. An encounter with no way
back.

De FRÉDÉRIC SCHULD

DER ÜBERS
MEER KAM

t
Expor
Short emanha
Al

11 min, 2020

Um refugiado da RDA atravessa o Mar Báltico em um
barco dobrável. Anos depois, ele encontra um novo lar
em um crescente movimento nacionalista.
A refugee from the GDR crosses the Baltic Sea in a folding boat.
Years later, he finds a new home in a burgeoning nationalist
movement.

De JONAS RIEMER
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INNDEPENDENCE

17 min, 2020

t
Expor
Short emanha
Al

Lockdown da Covid-19, 2020. Todos os hotéis, pousadas
e hostels estão fechados – exceto um hotel de negócios,
que acolhe 29 pessoas sem casa. Porém, essa estadia é
temporária...
Corona lockdown 2020. All hotels, guest houses and youth
hostels are closed – except one business hotel, which is housing
29 homeless people. However, their stay is only temporary...

De MICHAEL SCHWARZ

MASEL TOV
COCKTAIL

t
Expor
Short emanha
Al

30 min, 2020

Ingredientes: 1 Judeu, 12 Alemães, 50 ml de cultura da
memória, 30 ml de estereótipos, 2 colheres de patriotismo,
1 colher de Israel, 1 falafel, 5 peças Stolpersteine, uma
pitada de antissemitismo. 100% kosher!
Ingredients: 1 Jew, 12 Germans, 50 ml culture of remembrance,
30 ml stereotypes, 2 tsp of patriotism, 1 tsp of Israel, 1 falafel, 5
Stolpersteine, a dash of antisemitism, 100% kosher!

De ARKADIJ KHAET & MICKEY PAATZSCH

SEEPFERDCHEN
16 min, 2020

t
Expor
Short emanha
Al

Nas rotineiras aulas de natação, uma jovem Yezidi luta
silenciosamente contra suas aterradoras memórias do
Mar Mediterrâneo.
Amid the prosaicness of a swimming course, a young Yezidi
woman wrestles quietly with her terrifying memories of the
Mediterranean Sea.

De NELE DEHNENKAMP

WOCHENBETT

t
Expor
Short emanha
Al

5 min, 2020

O filme descreve uma fase caótica pela qual passa a
personagem principal, que se tornou mãe recentemente.
Repleta de hormônios e sem poder dormir, ela fica com
esse intenso período profundamente incrustado em seu
coração.
POSTPARTUM describes the chaotic phase the protagonist
enters when she becomes a mother for the first time. Pumped
full of hormones and lacking sleep, this intense time has burned
itself deep into her heart.

De HENRIETTE RIETZ
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ESPECIAIS

cia

n
Itinerâ

o
l
u
a
P
São

E
SHOWCAS
G
IN
L
L
E
V
TRA

EXIBIÇÃO: MIS-SP
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM (MIS) DE SÃO PAULO
AV. EUROPA, 158 – JD. EUROPA – SÃO PAULO-SP
www.mis-sp.org.br

CINEMA FEMININO
FRANCÊS

SHORT EXPORT
ALEMANHA

DIAS 2 E 3 DE DEZEMBRO
ÀS 17H E 19H

SHORT EXPORT
GERMANY

FRENCH WOMEN’S
CINEMA

DECEMBER 2ND AND 3RD
AT 5 PM AND 7 PM
APOIO

108

cia

n
Itinerâ

PROGRAMAS
ESPECIAIS

e

ont
z
i
r
o
H
lo

EXIBIÇÃO: SALA DE CINEMA
SESC PALLADIUM
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E
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V
TRA

RUA RIO DE JANEIRO, 1046
CENTRO - BELO HORIZONTE

CINEMA FEMININO
FRANCÊS

SHORT EXPORT
ALEMANHA

DIA 20 DE
NOVEMBRO
ÀS 19H

DIA 5 DE
DEZEMBRO
ÀS 16H

CINEMA FEMININO
FRANCÊS

SHORT EXPORT
ALEMANHA

NOVEMBER 20TH
AT 7 PM

DECEMBER 5TH
AT 4 PM
APOIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO É LOCALIZAÇÃO DO SESC PALLADIUM –
2021024872, VÁLIDO ATÉ 09/08/2026 – ÓRGÃO EXPEDIDOR PBH.
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DEBATE COM OS REALIZADORES
DA COMPETIÇÃO NACIONAL
DE 5 A 10/11

18H

CANAL YOUTUBE FESTIVALCURTACINEMA
E PÁGINA NO FACEBOOK

Moderação / Moderation
ANA LIDIA GUERRERO
Ana Lidia Guerrero é produtora e comunicadora.
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.
Ana Lidia Guerrero is a producer and communicator.
Ana has a degree in Social Communication - Radio and
TV from UFRJ and currently works with audiovisual
production and marketing, also working with project
management. She coordinates the guest department of
the Curta Cinema Festival since 2016.

Dia 5/11

• Realizadores dos filmes da Competição Nacional 1

Dia 6/11

• Realizadores dos filmes da Competição Nacional 2

Dia 7/11

• Realizadores dos filmes da Competição Nacional 3

Dia 8/11

• Realizadores dos filmes da Competição Nacional 4

Dia 9/11

• Realizadores dos filmes da Competição Nacional 5

Dia 10/11

• Realizadores dos filmes da Competição Nacional 6
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DEBATE ESPECIAL FRANÇA
DE 5/11

17H

CANAL YOUTUBE FESTIVALCURTACINEMA
(TRADUÇÃO SIMULTÂNEA DO FRANCÊS)

Perspectivas femininas no curta metragem
e na indústria audiovisual
Women’s perspectives in short film and the
audiovisual industry

Participantes / Participation

Anaïs Colpin
distribuidora
Manifest (2018)

Latifa Saïd

Anaïs
Court-Lannes

diretora / filmmaker
“Hot Spot”

diretora / filmmaker
“Toutes les nuits”

Laura Rohard

programadora do
Festival de Québec
e membro do júri da
competição nacional /
programmer of the
Festival de Québec and
member of the jury of
the national competition

114

Moderação / Moderation
CÍNTIA DOMIT BITTAR
Sócia-fundadora na Novelo Filmes (Florianópolis,
2010 -), produtora independente liderada por
mulheres, onde atua como diretora, roteirista,
produtora e montadora. Desde 2011, tem presença
constante nos principais festivais de cinema do Brasil
e grandes festivais internacionais com obras tanto
de ficção quanto de documentário, posteriormente
licenciadas para canais de TV no Brasil e exterior. A
mais recente é “Baile”, finalista do GP do Cinema
Brasileiro e qualificado ao Oscar 2021 ao ganhar melhor
curta no 60º FICCI, além de melhor direção no 29º Curta
Cinema e Top 10 do Público no 30º Kinoforum e seleções
oficiais em 66º Oberhausen ISFF, 44º Hong Kong IFF, 38º
Uruguay IFF, 21º Festival do Rio, entre outros. Diretora
na API - Associação das Produtoras Independentes do
Audiovisual Brasileiro. Graduada em Cinema (Unisul, 2007).
Founding partner at Novelo Filmes (Florianópolis, 2010 -), an
independent production company led by women, where she
works as director, screenwriter, producer and editor. Since
2011, she has a constant presence in the main film festivals in
Brazil and major international festivals with both fiction and
documentary works, subsequently licensed to TV channels in
Brazil and abroad. The most recent is “Baile” (Summer Ball),
finalist of the GP of Brazilian Cinema and qualified for the Oscar
2021 by winning best short film in the 60th FICCI, besides best
direction in the 29th Curta Cinema and Audience Top 10 in the
30th Kinoforum and official selections in 66th Oberhausen ISFF,
44th Hong Kong IFF, 38th Uruguay IFF, 21st Rio Festival, among
others. Director at API - Association of Brazilian Independent
Audiovisual Production Companies. Graduated in Cinema (Unisul,
2007).
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DEBATE ESPECIAL
PRIMEIROS QUADROS HISPÂNICOS
DE 8/11

17H

CANAL YOUTUBE FESTIVALCURTACINEMA
(TRADUÇÃO SIMULTÂNEA DO FRANCÊS)

Nossos Primeiros Quadros
primeiros filmes
Our first frames – first films
Participantes / Participation

HACERSE EL MUERTO
DAVID BUSTOS

INVASIÓN

ALEJANDRO CERVANTES

SI AMANECE,
NOS VAMOS
LAURA OBRADOR

MADRI, MALA VIDA

ANIMALES DE
GUERRA
EDUARDO BUSTOS

SOMBRA DO MAR
SERGIO PEREDA

ISABELA BIANCHI
e IGNACIO RUIZ
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Moderação / Moderation
ANA PAULA MENDES
Produtora

executiva

e

produtora

audiovisual

brasileira. Formou-se em Cinema e Vídeo pela
UNISUL (2008). É integrante da rede Queer
Producers Network e da UPEX - União Nacional
de Produtores Executivos. Sócia da Novelo Filmes,
uma produtora liderada por mulheres, e produziu os
curtas “Baile” (Melhor Curta no 60th FICCI - Festival
Internacional de Cine de Cartagena de Índias 2020),
“Apenas o Que Você Precisa Saber Sobre Mim” (30th
Cinélatino - Rencontres de Toulouse, vencedor do Prix
CCAS du Court-métrage - Prix des Électriciens Gaziers),
entre outros. Em 2019 foi selecionada para participar
do Workshop Fémis de Produção Criativa, com Juliette
Grandmont, realizado pelo Projeto Paradiso em parceria
com o Festival do Rio e SICAV, com apoio da Casa Firjan e
Consulado Geral da França no Rio de Janeiro.

Brazilian independent producer and executive producer. She
graduated in Cinema and Video from the University UNISUL
(2008). She is a member of the Queer Producers Network
and UPEX - União Nacional de Produtores Executivos. She
is a partner at the women lead production company Novelo
Filmes. Produced the short films “Baile” (Summer Ball), Best
Short at the 60th FICCI - Festival Internacional de Cine de
Cartagena de Indias 2020); and “Only What You Need to Know
About Me” (30th Cinélatino - Rencontres de Toulouse, winner
of Prix CCAS du Court-métrage - Prix des Électriciens Gaziers),
among others. In 2019 she was selected to participate in the
Fémis Creative Production Workshop, with Juliette Grandmont,
held by Project Paradiso in partnership with Rio Int’l Film Festival
and SICAV, with support from Casa Firjan and Consulate General
of France in Rio de Janeiro.
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PREMIAÇÃO
AWARDS

119

PRÊMIOS OFICIAIS DO FESTIVAL
COMPETIÇÃO NACIONAL
NATIONAL COMPETITION

Grande Prêmio Curta Cinema 2021(*)
Prêmio Especial do Júri
Melhor Direção
Grand Prize Rio de Janeiro International Short Film Festival 2021(*)
Special Jury Prize.
Best Director

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL
INTERNATIONAL COMPETITION
Grande Prêmio Curta Cinema 2021(*)
Prêmio Especial do Júri
Melhor Direção
Grand Prize Rio de Janeiro International Short Film Festival 2019(*)
Special Jury Prize.
Best Director
(*) ANNUAL ACADEMY AWARDS

Ganhadores do Grande Prêmio estarão qualificados a concorrer a uma indicação ao Oscar. A
Academia Americana de Artes e Ciências Cinematográficas designou o Festival Internacional de
Curtas do Rio de Janeiro – o Curta Cinema – como festival habilitado a qualificar seus vencedores
dos grandes prêmios para concorrerem ao Oscar na categoria curta-metragem; sendo dispensada
a obrigatoriedade de exibição em circuito comercial, desde que o filme esteja de acordo com os
demais quesitos da Academia.
Grand Prix winners will compete for an Oscar nomination. The Academy of Motion Picture Arts and
Sciences has designated the Rio de Janeiro International Short Film Festival as able to qualify its grand
prix winners to compete for an Oscar nomination in the short film category, waiving the obligation
of having been shown commercially, so long as the film fits the remaining requisites of the Academy.
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PRÊMIOS OFICIAIS DO FESTIVAL
o
voto dblico
pú
PRÊMIO PANORAMA CARIOCA
RIO PANORAMA AWARD

Os filmes que compõem os programas do Panorama Carioca concorrerão ao
Prêmio de Melhor Filme do Panorama Carioca, eleito pelo voto popular.
The films in The Rio Panorama program will compete for the Best Film of the
Rio Panorama Award, determined by audience vote.

PRÊMIO PANORAMA LATINO-AMERICANO
LATIN AMERICAN AWARD

Os filmes que compõem os programas do Panorama Latino-americano
concorrerão ao Prêmio de Melhor Filme, eleito pelo voto popular.
The films in The Latin American Panorama program will compete for the Best
Film, determined by audience vote.
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PRÊMIO CANAL BRASIL

CANAL BRASIL SHORT FILM AWARD

O Prêmio Canal Brasil de Curtas tem como objetivo estimular a nova geração
de cineastas, contemplando os vencedores na categoria curta-metragem dos
mais representativos festivais de cinema do país.
Um júri convidado pelo Canal Brasil e composto por jornalistas especializados
em cinema escolhe o melhor curta em competição, que recebe o troféu Canal
Brasil e um prêmio no valor de R$ 15 mil.

The Canal Brasil Short Films Award aims to stimulate the new generation
of filmmakers, awarding the winners in the short film category of the most
representative film festivals in the country.
A jury invited by Canal Brasil and composed of journalists specialized in cinema
chooses the best short film in competition, which receives the Canal Brasil
trophy and a prize worth R$15,000.
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PRÊMIO PRIMEIROS QUADROS NACIONAL
NATIONAL FIRST FRAMES AWARD

PRÊMIO PRIMEIROS QUADROS NACIONAL
Em parceria com a Globo Filmes, foi organizado um júri de profissionais do
audiovisual que atribuirão um prêmio ao melhor filme dos programas Primeiros
Quadros Nacional.
In partnership with Globo Filmes, a jury of audiovisual professionals was
organized to award the best film of the National First Frames programs.

PRÊMIO EDNA FUJI

PRIMEIROS QUADROS NACIONAL
Prêmio no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) em locação de equipamentos de
iluminação, acessórios e maquinaria da empresa NAYMOVIE para a produção
de um novo projeto do realizador premiado pelo júri oficial do prêmio Primeiros
Quadros Nacional.
A prize worth R$10,000.00 (ten thousand reais) in rental fees for lighting
equipment, accessories and machinery from the company NAYMOVIE for the
production of a new project by the director awarded by the official jury of the
National First Frames Award.

123

SIGA NOSSAS REDES

INSCREVA-SE NO NOSSO CANAL festivalcurtacinema

PREMIADOS
30ª EDIÇÃO
E EDIÇÃO
ESPECIAL
30 ANOS
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Prêmio do Público da Competição Internacional
Audience Awards International Competition

“AYN LEVANA” “WHITE EYE”
de Tomer Shushan, de Israel. 2019

Prêmio do Público da Competição Nacional
Audience Awards National Competition

“SABRINA”

de Jéssica Barreto SP/Brasil, 2019

Premiação do Júri Oficial da Competição Internacional
Awards Offical Jury International Competition

Grande Prêmio do Festival Curta Cinema 2020
Grand Prix

“84”

de Daniel Santiago Cortés, da Colômbia, 2020

Prêmio Especial do Júri
Special Jury Award

“HOW TO DISAPPEAR”

de Leonhard Müllner, Michael Stumpf, Robin Klengel, Áustria, 2019

Melhor Diretor Prêmio
Best Director - ex aequo

“THE PRESENT”
de Farah Nabulsi, da Palestina, 2019

“AYN LEVANA” “WHITE EYE”
de Tomer Shushan, de Israel. 2019

Menção Honrosa
Horonable Mention

“WAN JU WU”

de Isabela Bianchi – Espanha, 2020
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Premiação do Júri Oficial da Competição Nacional
Awards Offical Jury National Competition

Grande Prêmio da Competição Nacional
Grand Prix

“PRATA”

de Lucas Melo, RJ/Brasil, 2020

Prêmio Especial do Júri
Special Jury Award

“MINHA HISTÓRIA É OUTRA”
de Mariana Campos, RJ/Brasil, 2019

Melhor Diretor
Best Director

“MENARCA”

de Lila Halla, SP/Brasil, 2020

Menção Honrosa
Horonable Mention

“JARDIM FANTÁSTICO”
de Fabio Baldo e Tico Dias, SP/Brasil, 2020

O Prêmio Canal Brasil de Curtas

“O QUE PODE UM CORPO”
de Marcio Picoli, Victor di Marco, RS/Brasil, 2020
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Prêmio do Público do Panorama Carioca
Audience Awards – Rio Panorama

“O PRAZER DE MATAR INSETOS”
de Leonardo Martinelli. 10 min. - Rio de Janeiro. 2020

Prêmio do Público do Panorama Latino Americano
Audience Awards Latin American Panorama

“EL TAMAÑO DE LAS COSAS”
de Carlos Felipe Montoya. 12 min, Colômbia. 2019

Prêmio de Melhor Projeto Nacional do
24º Laboratório de Projetos de Curta Metragem

“BOIUNA”

de Adriana de Faria – Belém - PA

Prêmio de Melhor Projeto Fluminense do
24º Laboratório de Projetos de Curta Metragem

“BABÁ”

de Yuri Costa – Nilópolis

Menção Honrosa do Projeto Nacional do
24º Laboratório de Projetos de Curta Metragem

“ABDUÇÃO”

de Adriana Gaeta Braga – São Paulo – SP

“ANTES DE FALAR DE AMOR”
de Sarah Tavares Baborsa – Clúadio - MG
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FICHA TÉCNICA +
AGRADECIMENTOS
CREW +
ACKNOWLEDGMENTS
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FICHA TÉCNICA
CREW

APOIO | SUPPORT
Distribuidora de Filmes S/A – RIOFILME
Embaixada da França no Brasil
Goethe Institut – Rio de Janeiro
Instituto Cervantes no Rio de Janeiro
Camões Instituto da Cooperação e da
Língua – Portugal
Bureau de Québec em São Paulo
PROMOÇÃO | PROMOTION
Canal Brasil
Canal Curta!
Canal Like
APOIO INSTITUCIONAL
INSTITUTIONAL SUPPORT
Grupo Estação
Globo Filmes
Naymovie
Afinal Filmes
Shortfilmdepot
Festhome
SICAV - Sindicato Interestadual da
Indústria Audiovisual
Aliança Francesa de Belo Horizonte
Sesc - MG
MIS-SP - Museu da Imagem e do Som
de São Paulo
Red Iberoamericana de Festivais
Manifest
German Films
Ag Kurzfilms
Festival Regargd
UniFrance
Swiss Films
Bogo Shorts
Shorts México
Festival Detour
ECAM - Madrid
Academy of Motion Picture Arts and
Sciences – OSCAR (R)

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

ASSOCIAÇÃO FRANCO CULTURAL
Ailton Franco Jr. – Presidente |
President

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

COORDENAÇÃO DE
PROGRAMAÇÃO | PROGRAMMING
COORDINATOR
Paulo Roberto Jr.

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

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO
PRODUCTION COORDINATOR
Francisco dos Anjos Jr.

COORDENAÇÃO E PRODUÇÃO DOS
DEBATES | DEBATE COORDINATOR
AND PRODUCER
Ana Lidia Guerrero
Monitor de Produção
Wagner Gaspari
130

PROJETO GRÁFICO
GRAPHIC DESIGN
Gabriela Cima

TRADUÇÃO INGLÊS
ENGLISH VERSION
Gabriela Batista

TRADUÇÃO E SINCRONIZAÇÃO DE
LEGENDAS | ENGLISH VERSION
4Estações

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA
Simultaneous translation
High 5 - Tradução e Interpretação

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

FOTÓGRAFA / Photographer
ANDREA NESTREA

VINHETA | TEASER
Terencio Porto e Adriana Nolasco

WEBSITE
Bernardo Brik

CONTABILIDADE | ACCOUNTING
LB Contabilidade

AGRADECIMENTOS
ACKNOWLEDGMENTS
Adriana Rattes
Ana Paula Mendes
Ana Paula Ribeiro
Anaïs Colpin
André di Biase
Cavi Borges
Cíntia Domit Bittar
Cristina Moreno
Cristina Rio Branco
Duda Leite
Edson Ribeiro
Eduardo Figueira
Equipe do Grupo Estação Botagofo
Jaime E. Manrique
Jorge Mangaña
Júnior Oliveira
Laurent Crouzeix
Leonardo Edde
Lídio Barbosa
Lisa Hering
Liliam Hargreaves
Lucas Moares Augusto Costa
Marcelo Pedrazzi
Marie Boussat
Marie-Elaine Riou
Matthieu Thibaudault
Mauro Sant’Anna
Mike Maciel
Olivier Chantriaux
Olivier Tremblay
Patrícia Bárbara
Renan Pessanha Daniel
Robin Mallick
Rodrigo Krul
Ruth Albuquerque
Sara Carvalho Martinho
Sergio Allisson
Sylvain Vaucher
Thomas Sparfel
Tim Redford
Tom Oyer
Wallace Brito dos Anjos
Zilmar Ribeiro Franco
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CURTAS DO RIO DE JANEIRO – CURTA
CINEMA
RIO DE JANEIRO INTERNATIONAL
SHORT FILM FESTIVAL – CURTA CINEMA

contato@curtacinema.com.br
programa@curtacinema.com.br
producao@curtacinema.com.br
Tel +55 21 2553 8918
www.curtacinema.com.br
www.francoprod.com.br
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