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angelo oswaldo
de araújo santos
Secretário de Estado de Cultura

No momento em que o Governo de Minas Gerais e a Secretaria de
Estado de Cultura consolidam um programa para o setor audiovisual mineiro, é com grande satisfação que acolhemos mais uma edição
do FESTCURTASBH da Fundação Clóvis Salgado.
Seja por meio do evento, seja mediante as atividades intensas do
Cine Humberto Mauro, a Fundação Clóvis Salgado participa do conjunto de instituições governamentais e sociais que se tornam protagonistas de um programa inovador e dinâmico para o audiovisual.
O Festival de Curtas de Belo Horizonte enfatiza a nossa vocação
para um desempenho de largas dimensões nesse campo. E é com
entusiasmo que saudamos a sua décima sétima edição.

angelo oswaldo
de araújo santos
State Secretary of Culture

As the Minas Gerais State Government and the State Department of
Culture consolidate a program for the Minas Gerais’s audiovisual sector, it
is with great pleasure that we embrace yet another edition of Clóvis Salgado
Foundation’s Belo Horizonte International Short Film Festival.
Whether through this event, or by way of Cine Humberto Mauro’s intense
activity, the Clóvis Salgado Foundation is part of a set of government and
social institutions which are protagonists of an innovative and dynamic
program for the audiovisual arts.
The Belo Horizonte International Short Film Festival highlights our vocation
for a strong performance in that field. And so, we enthusiastically salute its
17th edition.
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augusto nunes-filho
Presidente
Fundação Clóvis Salgado

Engajada na discussão sobre a contemporaneidade, a Fundação
Clóvis Salgado realiza, por meio do Cine Humberto Mauro, mais
um FESTCURTASBH, que chega à sua 17ª edição consolidado como
evento de destaque no calendário nacional e internacional. O festival evidencia-se hoje como um dos mais importantes da produção
cinematográfica do segmento, mantendo o diferencial de realizar
sua itinerância pelo interior de Minas, que alcançou mais de quarenta cidades na última edição.
O Cine Humberto Mauro é um espaço de democrático acesso à diversidade das produções cinematográficas que possuem pouca
visibilidade nas janelas comerciais, inclusive por sua característica ímpar de apresentar os mais complexos formatos de exibição. A
manutenção dos equipamentos analógicos de projeção, alinhada às
mais modernas técnicas de exibição, permitiu à curadoria do festival
traçar um panorama histórico da experiência estética do curta-metragem, além de apresentar o estado da arte das mais recentes produções deste formato a partir de mais de 2.000 filmes inscritos.
A Fundação Clóvis Salgado tem orgulho de dar mais um passo
nessa bela trajetória do FESTCURTASBH. Além de garantir o acesso
ao conteúdo no formato de curta-metragem, sua programação contribui para a formação de novos públicos em diálogo com realizadores e crítica, característica histórica e fundamental do festival.

augusto nunes-filho
President
Clóvis Salgado Foundation

Engaged in the discussion of contemporary issues, the Clóvis Salgado Foundation presents, through Cine Humberto Mauro, yet another FESTCURTASBH. At its 17th edition, the festival has established itself as a fixture on the
national and international calendars. FESTCURTASBH is today one of the
most important festivals in the segment, with the added feature of putting
on a traveling exhibition that tours Minas Gerais small towns, visiting over 40
cities in its last edition.
Cine Humberto Mauro promotes democratic access to a variety of film productions which are not afforded much visibility in the commercial circuit,
and part of this effort is due to its unparalleled possibilities to screen works
in the most complex formats. The maintenance of analogue equipments, together with top-of-the-line screening techniques, has allowed the festival’s
curators to trace a historical panorama of the short film aesthetic experience, as well as to present the state of art with the newest productions in the
format, from over two thousand films submitted.
The Clóvis Salgado Foundation is proud to take yet another step on
FESTCURTASBH fine journey. In addition to guaranteeing access to short
films, its program contributes to the formation of new audiences in a
dialogue with filmmakers and critics, a historic and fundamental trait
of the festival.
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Philipe Ratton
Coordenador Geral
Carolina Gontijo
e Bruno Hilário
Coordenadores de Programação

Um festival é também
o lugar do “ver juntos”,
onde realizadores,
espectadores e crítica
se encontram e a força
das imagens cresce
justamente por sua
colocação no espaço público.

O Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte – FESTCURTASBH 2015 chega à sua 17ª edição com a exibição de 136 curtas-metragens nacionais e internacionais, afirmando sua diversidade e mantendo uma curadoria comprometida em apresentar ao público diferentes
trabalhos que, dentro de suas especificidades, contenham solidez e a
capacidade de melhor exprimir suas propostas.
O curta-metragem é o formato que possibilita toda forma de experimentação; pelo seu baixo custo e pelo avanço das possibilidades
técnicas de produção, o curta veio a se tornar a forma mais autoral
de fazer cinema. No entanto, é também a forma que está cada dia
mais longe do circuito de distribuição e, consequentemente, do público. Devido à crescente dificuldade de circulação dos curtas no
meio cinematográfico, a internet está se transformando em uma
grande difusora dessa produção na atualidade. Desse modo, chegamos ao ponto chave da importância de um festival de cinema de
curta-metragem.
Um festival não é apenas o “lugar-cinema” onde o público pode assistir a essa produção – ampla, intensa e pouco difundida fora dos
meios virtuais cibernéticos. Um festival é também o lugar do “ver
juntos”, onde realizadores, espectadores e crítica se encontram e a
força das imagens cresce justamente por sua colocação no espaço
público. A experiência sensível passa a ser compartilhada, proporcionando discussões éticas, políticas e estéticas em conjunto.
Dentre mais de duas mil produções inscritas, de 93 países diferentes e 22 estados do Brasil, a comissão curatorial selecionou 15
obras estrangeiras para a Mostra Competitiva Internacional e 20 para
a Mostra Competitiva Brasileira, além de oito filmes para a Competitiva Minas. As mostras competitivas trazem ao público a diversidade
de forma e conteúdo que permeia a produção contemporânea em
uma conjuntura política e estética potente, convocando o espectador
a participar e investir na experiência fílmica.
Entre as já tradicionais mostras paralelas do FESTCURTASBH –
Movimentos de Mundo, Juventude, Animação, Infantil e Maldita –, a
curadoria nos convida a um novo olhar para a Mostra Juventude,
mudando seu título para Juventudes – invocando discussões éticas,
históricas, de gênero, sobre o vazio existente no tempo presente.
Debates que devem ser travados não só pelos jovens, mas junto com
eles e suas diversas formas de ser e existir.
As mostras paralelas apresentam 55 filmes, cuidadosamente selecionados, com a finalidade de trazer ao público múltiplas reflexões
sobre o lugar do homem e da arte em um ambiente de permanente transformação. Prosperam representações de povos, territóri-
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os, discursos e fronteiras que se cruzam e se misturam. Em meio
a uma sucessão de filmes inscritos, irrompeu um volume vigoroso
de imagens que atravessam as relações espaço-temporais, fazendo
com que os curadores se deparassem com a recorrente busca pela
experimentação dos dispositivos audiovisuais e com a dimensão estética e pulsante das imagens, dando origem à programação da Mostra Visualidades, em sua primeira edição.
Dialogando com essa concepção, o 17º FESTCURTASBH apresenta
uma perspectiva histórica do cinema tridimensional no formato curta e traz uma gama de discussões e exibições de filmes 3D. É uma
proposta que conecta a programação do Cine Humberto Mauro às
discussões estéticas atuais da recente produção cinematográfica e
traz ao público modos diferenciados de percepção da imagem. Björn
Speidel, o curador convidado da mostra especial Cinema 3D: Imaginando Profundidade e Espaço, explica que os 19 curtas dos três programas que serão apresentados na mostra são de diferentes gêneros e propõem interesses variados. “Digamos que essa programação
não é tanto sobre significado quanto é sobre aparências. Se vocês, a
audiência, apreciarem essa programação – que bom. Se ela provocar reações – melhor ainda”. Speidel ainda ministra o curso O cinema
tridimensional na tela plana, que amplia a investigação sobre o 3D e
sobre o uso da estereoscopia no audiovisual.

É uma proposta que
conecta a programação
do Cine Humberto Mauro
às discussões estéticas
atuais da recente produção
cinematográfica e traz ao
público modos diferenciados
de percepção da imagem.

ta o filme neste catálogo e nos chama atenção para o fato de que
“Godard, eterno mestre (da vida e da arte), deixa ao espectador de
Adeus à Linguagem o benefício de transitar livremente por aquilo que
a ele é oferecido”.
É com enorme satisfação que dedicamos a todos essa programação
vigorosa e diversificada, com a confiança de que cada espectador
possa usufruir e apreciar, à sua maneira, o encontro com os filmes.
Nessa 17ª edição do FESTCURTASBH, o Cine Humberto Mauro explora sua potência como espaço exibidor capaz de abrigar obras
nos mais diferenciados formatos, bitolas e tecnologias. Um convite
à vivência conjunta entre filmes, realizadores e público que só um
festival pode proporcionar.

Convidamos ainda o curador Francis Vogner a dar um seminário e a
compor um programa ligado à tradição do Cinema de Invenção, que
retoma características do Cinema Marginal, como o experimentalismo e a exasperação. Produzidos pela produtora paulista Paraísos
Artificiais, a maioria dos filmes será exibida em formato película. Obras
de Paulo Sacramento, Debora Waldman, Marcelo Toledo, Murillo Mathias, Christian Saghaard e Paolo Gregori integram a Mostra O universo
infernal da Paraísos Artificiais. A produtora é considerada um dos coletivos mais radicais e inventivos do cinema brasileiro dos anos 90.
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Também será realizado um seminário com o cineasta argentino Teddy Williams, que teve quatro dos seus cinco filmes exibidos
em edições anteriores do FESTCURTASBH e, no ano passado, foi
o grande vencedor da Competitiva Internacional com o filme J’ai
oublié. Teddy conversará com o público sobre sua trajetória como
realizador de curtas-metragens. Dedicamos às suas obras uma
sessão especial, exibindo todos os filmes de sua ainda breve, porém
sólida, carreira.
Finalmente, abrimos e encerramos a 17ª edição do FESTCURTASBH com o filme em 3D do cineasta francês Jean-Luc
Godard Adeus à Linguagem, que está completamente integrado
à programação desta edição. O crítico Marcelo Miranda apresen-
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PRESENTING
THE 17TH
FESTCURTASBH
Philipe Ratton
Executive Coordinator
Carolina Gontijo
and Bruno Hilário
Programming Coordinators

A festival is also the place
for seeing together, where
filmmakers, viewers and
critics meet and the strength
of images is enhanced
precisely because they are
placed in the public sphere.
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The Belo Horizonte International Short Film Festival – FESTCURTASBH 2015 celebrates its 17th edition screening 136 Brazilian and
foreign short films, establishing its diversity and maintaining a curatorship committed to presenting the audience with different works
that, within their specificities, are solid and can best express the
Festival’s purposes.
The short film is the format which allows all manner of experimentation; due to its low cost and the advance of the technical possibilities for its production, the short film has become the most auteurist form of filmmaking. However, it is also the form which has been
getting farther and farther away from the distribution circuit and, as
a result, from the audience. Due to growing difficulty of distributing
short films to cinemas, the Internet is becoming an important disseminator of this production nowadays. So, we come to the key of
why a short film festival matters.
A festival is not only the physical place where the audience can watch
this production – large, intense and little disseminated outside the
virtual media. A festival is also the place for seeing together, where
filmmakers, viewers and critics meet and the strength of images is
enhanced precisely because they are placed in the public sphere.
The sensitive experience is then shared, giving rise to ethical, political, and aesthetic discussions.
Out of more than two thousand applicants, from 93 different countries and 22 Brazilian states, the selection committee chose 15 foreign films for the International Competition and 20 for the Brazilian
Competition, as well as eight for the Minas Competition. The competitions offer the audience the diversity of form and content which
permeates the contemporary production in a powerful political and
aesthetic context, calling upon the viewer to participate and invest in
the cinematic experience.
Among the already traditional parallel exhibitions in FESTCURTASBH – Movements of World, Youth, Animation, Children’s and Midnight -,
the curators propose a new look at the Youth exhibition, changing its
name to Youths – invoking ethical, historical, and gender discussions
on the emptiness of present times. Debates that must held not only
by the young, but together with them and their many ways of being
and existing.
The parallel exhibitions present 55 films, carefully selected so as
to offer the audience multiple reflections on the place of man and
art in an ever-changing environment. Representations of peoples,
territories, discourses and borders that cross over and into one another are abundant. In the midst of a series of applicants, a vigorous

It’s an initiative that connects
Cine Humberto Mauro’s
programming to the current
aesthetic discussions on the
recent cinematic production
and offers the audience novel
ways of image perception.

amount of images that traverse the relationships of space and time
burst forth, leading the curators to face the recurring search for
experimentation with the audiovisual devices and the aesthetic and
pulsating dimension of images, giving rise to the Visualities exhibition, in its first edition.
Dialoguing with this conception, the 17th FESTCURTASBH presents
a historical perspective of three-dimensional cinema in short films
and offers an array of discussions and screenings of 3D films. It’s
an initiative that connects Cine Humberto Mauro’s programming to
the current aesthetic discussions on the recent cinematic production and offers the audience novel ways of image perception. Björn
Speidel, guest curator for the 3D Cinema: Imagining Depth and Space
special exhibition, explains that the 19 short films in the three programs that make up the exhibition belong to different genres and
propose varied interests. “Let's say this program is not that much
about a meaning as about appearances. If you, the audience, enjoy
this program – that would be fine. If it provokes responses – even
better.” Speidel will also teach the course Three-dimensional cinema
on the flat screen, that broadens the investigation of 3D and of the use
of stereoscopy in audiovisual media.
We have also invited curator Francis Vogner to give a lecture and put
together a program about the tradition of the Cinema of Invention,
which recovers traits of the Marginal Cinema, such as experimentalism and exasperation. Produced by São Paulo production company Paraísos Artificiais, most of the works will be screened in film.
Works by Paulo Sacramento, Debora Waldman, Marcelo Toledo, Murillo Mathias, Christian Saghaard and Paolo Gregori are part of the
The infernal universe of Paraísos Artificiais exhibition. The production
company is considered one of the most radical and inventive collectives of Brazilian cinema in the 1990s.
There will also be a lecture by Argentinean filmmaker Teddy Williams, who had four of his five films screened at previous editions
of FESTCURTASBH and, last year, won the International Competition
with J’ai oublié. Teddy will talk to the audience about his path as a
short film director. We will dedicate a special screening to his works,
presenting all of the films in his still brief, yet solid, career.
Finally, we open and close the 17th Belo Horizonte International
Short Film Festival with Goodbye to language, a 3D film by French
filmmaker Jean-Luc Godard which is entirely integrated into this edition’s program. Film critic Marcelo Miranda introduces the oeuvre
in this catalogue, and remarks that “Godard, eternal master (of life
and art), allows the spectator of Goodbye to language the benefit of
walking freely through what is offered him”.
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It is with great satisfaction that we offer everyone this vigorous and
diverse program, trusting that each viewer will be able to enjoy and
appreciate in their own way the encounter with the films. In this 17th
FESTCURTASBH, Cine Humberto Mauro taps into its own potency
as a screening space capable of welcoming works in many different
formats, gauges, and technologies. An invitation to the common experience of films, filmmakers, and audience, that only a festival can
provide.
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Justo as
imagens
por Marcelo Miranda

Abertura opening

Adeus à Linguagem
(Adieu au Langage,
Jean-Luc Godard, 2014)
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O cinema não como válvula
de escape, e sim como
experimentação fadada
ao erro e ao acerto, como
dialética entre aquilo que
a tradição espera que um
filme deva ser e aquilo
que Godard crê como a
necessidade de existência
do cinema.

Em meados dos anos 1970, o crítico Serge Daney apontava uma
“pedagogia godardiana” no impulso do cineasta franco-suíço de se
atirar ao mundo, de negar a proteção ilusória dos espaços escuros
de exibição e se colocar na linha de fogo da política. “É preciso
aprender a sair das salas de cinema (da cinefilia obscurantista )
ou, ao menos, conectá-la a qualquer outra coisa. E, para aprender,
é preciso ir à escola, ao cinema como escola”, escreveu Daney. Desde
o pós-1968, Jean-Luc Godard tem avançado por dentro de suas
próprias inquietações, incorporando à expressão fílmica tudo aquilo
que o mundo lhe coloca pelo caminho. O cinema não como válvula
de escape, e sim como experimentação fadada ao erro e ao acerto,
como dialética entre aquilo que a tradição espera que um filme
deva ser e aquilo que Godard crê como a necessidade de existência
do cinema. Daí a noção de “pedagogia” ser evocada por Daney: na
escola, os erros são aceitos, assim como os riscos e as ousadias.
“A escola é por excelência o lugar onde é possível, permitido, mesmo
recomendado, confundir as palavras e as coisas, nada querer saber
daquilo que as liga (quando há uma ligação)”.
Godard, eterno mestre (da vida e da arte), deixa ao espectador de
Adeus à Linguagem o benefício de transitar livremente por aquilo que
a ele é oferecido. Aos pouco mais de 80 anos de idade, decidiu que era
hora de aplicar o 3D a seus “alunos”. O efeito de tridimensionalidade
não é novo no cinema – remonta pelo menos ao começo do século XX,
com algumas tentativas ainda primárias de aproximar a percepção
da imagem à relação do olho humano com o mundo concreto da
realidade. Foi no começo dos anos 2000, porém, que a técnica
virou obsessão da indústria. Toda e qualquer grande produção,
especialmente de Hollywood, aspira a chegar às salas de exibição
munida das infames possibilidades do 3D. Nomes reconhecidos pela
autoralidade, como Wim Wenders, Werner Herzog, Martin Scorsese
e Dario Argento, arriscaram estripulias no formato, sempre no limite
entre a sofisticação expressiva e o abuso fetichista. Para o irrequieto
Godard, era questão de tempo até ele também aderir e incorporar o
efeito à sua “pedagogia”. Um novo brinquedo sempre guarda infinitas
possibilidades.
Adeus à Linguagem abre com uma cartela de frases: “Aqueles que
não têm imaginação procuram refúgio na realidade. Resta saber
se o não-pensamento contamina o pensamento”. Como praxe em
Godard, são duas sentenças de fontes distintas, das quais o diretor
se apropria para transfigurar palavras não apenas em mote e
epígrafe, mas principalmente em “objeto de cena”, em elemento
do quadro. No 3D, as palavras ganham contorno e profundidade,
potencializando tanto seus significados quanto o impacto visual de
suas formas. O tridimensional, logo de saída, volta à origem de tudo
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(a palavra), para oferecer em rebote outra relação. Talvez uma das
maiores inovações de Adeus à Linguagem no uso do 3D seja filmar,
godardianamente", o ordinário como se fosse extraordinário, ou o
essencial como se fosse o grandioso. Um livro em primeiro plano
nunca pareceu tão palpável quanto, de fato, é um livro.
Todo o filme será construído numa dialética típica de Godard, em
provocações visuais e sonoras que se contradizem, se completam ou
se complementam. Um barco cheio de turistas aporta num cais (como
se numa sequência de Filme Socialismo, longa anterior do cineasta),
ao mesmo tempo em que dedos polegares deslizam suavemente
por telas de smartphones como se fossem iates no mar. Discursos
ou leituras de forte teor político são apresentadas por atores em
frontalidade, enquanto vozes em off gritam como se invadindo a faixa
sonora. A limpeza cristalina de uma imagem captada por alguma
câmera digital de altíssima definição se confronta com massas
abstratas de gravações de pouca luz e muita saturação de cores
e sons. Adeus à Linguagem é constantemente um filme incômodo,
desconfortável, perturbado e perturbador, ao mesmo tempo em que
está sempre se divertindo com cada nova escolha da estrutura e
das relações entre os elementos colocadas em cena. Vale retornar a
Serge Daney: o que Godard faz é abafar a referência e a fonte de onde
ele retira jogos e palavras, imagens e sons, para então “assumir o
que é dito (e contra o qual não se pode fazer nada) e a procurar assim
o 'outro' enunciado, o outro som, a outra imagem que poderia vir
contrabalançar, contradizer (tornar dialético?) esse enunciado, esse
som, essa imagem”.

24

A qualidade dual de Adeus à Linguagem se dá a ver inclusive no uso
do 3D. A profundidade de determinados planos modela composições
horizontais ou verticais, em aproximações e afastamentos muitas
vezes doloridos para os olhos. Em certo momento, o plano se bifurca,
com um ator indo para a direita e a atriz ficando à esquerda. Para
dar conta de enxergar em toda a inteireza espacial, o espectador,
com os óculos adequados, precisa fechar cada olho em movimentos
alternados, fazendo ali, na intimidade da sala de cinema, a sua
própria montagem da cena. Se o público (a massa de gente) olha
para a mesma tela enquanto assiste ao filme, cada espectador (o
indivíduo) irá ver durações e exposições distintas de um plano
cindido em dois (ou mesmo não vendo nada, se decidir fechar os
olhos). Godard proporciona outro tipo de montagem, outra forma
de expressão; o filme será diferente a cada pessoa que o assiste
a partir de um ponto em comum. O jogo ótico é também jogo de
linguagem (ou de “fim da linguagem”), e apenas a consciência e a
escolha inerentes ao indivíduo vão poder definir se e quando lançar
os dados.

Talvez uma das maiores
inovações de Adeus
à Linguagem no uso do 3D
seja filmar, godardianamente,
o ordinário como se fosse
extraordinário, ou o
essencial como se fosse o
grandioso.

O jogo ótico é também
jogo de linguagem
(ou de “fim da linguagem”)

Tal qual trabalhos anteriores, em especial Nossa Música (2003),
Adeus à Linguagem é dividido em segmentos, porém não numa ordem
estabelecida – e, seguindo a constância dual, são duas partes. “1 – A
natureza” pode vir antes ou depois de “2 – A metáfora”, e vice-versa,
porque ambos estariam conectados por estímulos semelhantes.
Não se trata de opor um ao outro, mas de fazê-los conviver dentro
de um mesmo esquema para que suas características apareçam
com mais força. Uma das grandes questões do filme é a relação
do pensamento e da consciência nos caminhos adotados pelo
indivíduo no mundo. Roxy, o cachorro de estimação de Godard e de
sua companheira e parceira de trabalho, Anne-Marie Miéville, vira a
estrela de Adeus à Linguagem e é tratado pela câmera como grande
protagonista por acumular as contradições das ações humanas.
Exemplo: surgem dois atores a circularem nus pela casa, enquanto
Roxy aparece indo, vindo e se divertindo numa mata. A locução recita
um pensamento de Jacques Derrida: “Não existe nudez na natureza.
E o animal, portanto, nunca está nu, porque ele é nu”.
Enquadramentos remontam ao impressionismo, pelo uso das
paisagens hipercoloridas e pela movimentação e uso da luz
no quadro. Ora o cachorro se mexe ao longo, na amplidão de
descampados floridos, ora a atriz, sem roupas, na luz artificial de
uma sala, posa para a câmera com um vaso de flores diante de si.
Retornar ao movimento consagrado por Manet, Monet, Renoir e
Degas é reencontrar outra constante godardiana: a das relações
incontornáveis do cinema com a pintura (na verdade, um certo tipo
de pintura), em sentidos plásticos, visuais e de limites da borda e do
enquadre. Numa provocação, Godard já disse que Lumiére, inventor
do cinematógrafo, foi “o último pintor impressionista”.
O cinema de Godard sempre se deteve no corpo humano como
questão de natureza e de existência, ou de crises da existência (ver
Je Vous Salue, Marie, em 1985). Em Adeus à Linguagem, o corpo é
contraposto às não-regras de um universo, de fato, natural –
composto por árvores, rios e animais. A grande diferença relativa
ao indivíduo é que essa outra natureza não possui o mesmo tipo
de consciência e, logo, não interferem no andamento das coisas
do mundo, evitando catástrofes tipicamente humanas (as guerras,
por exemplo). Godard retoma inquietações vistas em maior grau em
outros filmes seus, como as relações entre a produção de imagens
e o nazismo (História(s) do Cinema), o papel geopolítico de países
em conflitos constantes (Aqui e Acolá) e a utilização exacerbada do
vídeo na superabundância de registros imagéticos proporcionada
por aparelhos móveis (Filme Socialismo). Gilles Deleuze dizia, no
que se aplica diretamente a Godard, que o cinema moderno fazia
“a supressão de um todo ou de uma totalização das imagens, em
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favor de um fora que se insere entre elas; a supressão da unidade
do homem e do mundo, em favor de uma ruptura que nada mais nos
deixa que uma crença neste mundo”.
Não surpreende o fato de que, enquanto experimenta com formatos,
palavras e corpos (humanos e animais), Adeus à Linguagem é antes
de tudo um filme bem-humorado, de fina ironia e absolutamente
aberto nas articulações que estabelece e no uso do tridimensional. O
3D numa imagem sem definição causa efeito de perturbação apenas
comparável ao Dolby Surround de caixas alternadas para elevar e
abaixar a intensidade de sons sem “qualidade” audível.
É como se, a cada instante, o filme estivesse sendo rasgado,
alterado, interrompido e desobedecido, sem nunca ser completado.
Godard, aqui, não faz colagem, nem bricolagem (ele já fez, em outros
tempos), nem muito menos faz “filme-ensaio”. Adeus à Linguagem é
a ode (“Ah-Dieux”, “Oh-Langage”) de um grande artista ao que ainda
se pode fazer no audiovisual sem compromissos pré-estabelecidos
com quaisquer “agendas” ou exigências de mercado.

Adeus à Linguagem é antes de
tudo um filme bem-humorado,
de fina ironia e absolutamente
aberto nas articulações
que estabelece e no uso do
tridimensional.
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by Marcelo Miranda
Goodbye to language
(Adieu au Langage,
Jean-Luc Godard, 2014)

Cinema not as an escape,
but as an experiment destined
to fail and succeed, as a
dialectic between what
tradition expects a film
to be and what Godard
believes is the need for the
existence of cinema.

As imagens são apropriadas por um olhar que as devolve a quem
está disposto a vê-las. Daney escreveu que Godard tende a “guardar
as imagens e os sons à espera de encontrar alguém que as devolva,
as restitua”. Num mundo tal como estes primeiros anos do século
21, a quem pertencem as imagens? Para onde elas vão ou onde
repousam? E a quem devolvê-las? Como escolher uma imagem
diante da infinitude de registros? Talvez nunca a formulação
godardiana “não uma imagem justa, mas justo uma imagem” faça
tanto sentido quanto agora.
a ideia é simples
uma mulher casada conhece um homem solteiro
eles amam, eles discutem, punhos ao vento
um cachorro vaga entre a cidade e o campo
as estações passam
o homem e a mulher se encontram novamente
o cachorro se vê entre os dois
o outro está em um
o um está no outro
e eles são três
o ex-marido quebra tudo
um segundo filme começa
igual ao primeiro
e ainda assim não
da raça humana, nós passamos à metáfora
isso termina em latidos
e o choro de um bebê.

Just the
images

Roteiro
Jean-Luc Godard
Produção
Brahim Chioua, Vincent Maraval
e Alain Sarde
Música
Phill Zagajewski
Fotografia
Fabrice Aragno

In the mid-1970s, film critic Serge Daney remarked on the presence
of a “Godardian pedagogy” behind the French-Swiss filmmaker’s
impulse to throw himself into the world, to refuse the deceptive
protection of the dark screening rooms and to put himself in the line
of fire of politics. “One must learn how to leave the movie theater
(to leave behind cinephilia and obscurantism) or at least to attach
it to something else. And to learn, you have to go to school, to the
cinema as school”, wrote Daney. Since the post-1968, Jean-Luc
Godard has advanced through his own unrest, incorporating into
cinematic expression everything the world puts in his path. Cinema
not as an escape, but as an experiment destined to fail and succeed,
as a dialectic between what tradition expects a film to be and what
Godard believes is the need for the existence of cinema. This is way
Daney speaks of “pedagogy”: in school, mistakes are accepted, as
well as risks and bold moves. “School is preeminently the place
where it is possible, permitted and even recommended to mix up
words and things - not wanting to know what links them (when there
is a link)”.
Godard, eternal master (of life and art), allows the spectator of
Goodbye to language the benefit of walking freely through what is
offered him. Just over 80 years of age, he decided it was time to
introduce 3D to his “students”. Tridimensional effects are not new
in cinema – they go back to as early as the beginning of the 20th
century, with a few still primitive attempts of bringing together
image perception and the human eye’s relationship to the concrete
world of reality. It was during the early 2000s, however, that the
technique became an industry-wide obsession. Any and every big
production, especially in Hollywood, aspires to make it to theaters
armed with the infamous possibilities of 3D. Names of recognized
auteurism, such as Wim Wenders, Werner Herzog, Martin Scorsese
and Dario Argento have indulged in hijinks in the format, always on
the line between expressive sophistication and fetishistic abuse. For
the restless Godard, it was a matter of time before he also joined in
and incorporated the effect into his “pedagogy”. A new toy always
holds infinite possibilities.
Goodbye to language opens on a tableau of sentences: “Those lacking
imagination take refuge in reality./ It remains to be seen if nonthought contaminates thought.” As is usual for Godard, the two
sentences are from different sources, and the director appropriates
them in order to transfigure words not only into motif and epigraph,
but especially into “props”, into elements within the frame. In 3D, the
words are given an outline and depth, which enhances their meanings
as well as the visual impact of their shapes. Three-dimensional
immediately goes back to the origin of everything (the word), and
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presents another relationship on the rebound. Perhaps one of the
greatest innovations in Goodbye to language, regarding the use of
3D, is the fact that it shoots, in "Godardian fashion", the ordinary
as if it were extraordinary, or the essential as if it were grand.
The entire film is constructed on a dialectic typical of Godard, in
visual and sound provocations that contradict, complete, or
complement each other. A boat filled with tourists docks at a pier
(like in a sequence from Film Socialisme, Godard’s previous feature
film), at the same time as thumbs glide smoothly over smartphone
screens, as yachts at sea. Speeches or readings of strong political
content are presented by actors in frontal shots, while voices offscreen shout, as if invading the audio track. The crystalline clarity
of an image shot in what must be a very high-definition camera
confronts abstract masses of poorly lit, heavily saturated (in
color as well as in sound) takes. Goodbye to language is constantly
troublesome, uncomfortable, disturbed and disturbing, while always
having fun with each new choice of structure and relationship
between the elements placed in the scene. It’s worth once more
quoting Serge Daney: what Godard does is muffle the reference
and the source from which he draws games and words, images and
sounds, to then “admit what is said (to which one can add nothing)
and then looking for the other statement, the other sound, the other
image which could counterbalance, contradict (make dialectic?) this
statement, this sound, this image”.
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The dual quality in Goodbye to language is even apparent in the
use of 3D. The depth of certain shots shapes horizontal or vertical
compositions, in a back-and-forth often painful on the eyes. At a
certain point, the shot splits in two, with an actor going right and an
actress remaining on the left. In order to be able to see the spatial
entirety, the viewer, with proper goggles, must close one eye at a
time, thus performing, in the intimacy of the film theather, his own
editing of the scene. While the audience (the group of people) looks at
the same screen as they watch the film, each viewer (the individual)
will see different durations and screenings of a shot divided in two
(he might even see nothing, if he decides to close his eyes). Godard
offers a different kind of editing, another form of expression; the film
will be different according to each person who watches it, from a
common place. The optical game is also a game of language (or a
game of “end of language”), and only the individual’s consciousness
and choice may decide if and when to cast the dice.
As in previous works, especially in Notre musique (2003), Goodbye to
language is divided into segments, but not in any established order –
and, following a dual consciousness, there are two parts. “1 – Nature”
could come before or after “2 – Metaphor”, and vice-versa, because

Perhaps one of the greatest
innovations in Goodbye to
language, regarding the
use of 3D, is the fact that
it shoots, in Godardian
fashion, the ordinary as if it
were extraordinary, or the
essential as if it were grand.

The optical game is also
a game of language (or a game
of “end of language”),

both would be connected by similar stimuli. It is not about setting
each in opposition to the other, but making them coexist inside the
same scheme, so their characteristics appear more strongly. One
of the film’s main issues is the relationship between thought and
consciousness in the paths taken by individuals in the world. Roxy,
Godard and his work and life partner Anne-Marie Miéville's pet dog,
becomes the star of Goodbye to language and is treated by the camera
as the lead protagonist because it accumulates the contradictions in
human actions. For example: two actors walking around the house
naked appear, while Roxy is shown coming and going and having fun
in some woods. The voice-over recites a thought by Jacques Derrida:
“There is no nudity in nature. And the animal, therefore, is not naked
because it is naked”.
The framing alludes to Impressionism, through the use of hypercolored landscapes and the movement and use of light within the
frame. Here, the dog moves along the openness of flowery fields,
there the actress, clothes off, under artificial living room lights,
poses for the camera with a vase of flowers before her. Returning to
the movement made illustrious by Manet, Monet, Renoir and Degas
is to reencounter another Godardian constant: the inescapable
relations between cinema and painting (actually, a certain kind of
painting), in plastic, visual and framing senses. Godard once said, as
a provocation, that Lumiére, inventor of the cinematograph, was “the
last Impressionist painter”.
Godard’s cinema has always focused on the human body as a matter
of nature and existence, or crises of existence (see Hail Mary, 1985).
In Goodbye to language, the body is set in opposition to the non-rules
of a universe which is, in fact, natural – made of trees, rivers, and
animals. The big difference regarding the individual is that this
other nature doesn’t possess the same type of consciousness,
and therefore doesn’t interfere with the motion of things, avoiding
typically human catastrophes (wars, for example). Godard again
brings up concerns more clearly seen in some of his other films,
such as the relations between the production of images and
Nazism (Histoire(s) du Cinéma), the geopolitical role of countries in
constant conflicts (Here and Elsewhere) and the overuse of video
in the superabundance of image records made possible by mobile
devices (Film Socialisme). Gilles Deleuze has said, and this is entirely
applicable to Godard, that modern cinema enacted "the obliteration
of a whole or of a totalization of images, in favor of an outside which
is inserted between them; the erasure of the unity of man and the
world, in favor of a break which now leaves us with only a belief in
this world”.
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It is not surprising that, while it experiments with formats, words
and bodies (human and animal), Goodbye to language is, first and
foremost, a good-humored film, of refined irony and thoroughly open
in the articulations it establishes and in its use of three-dimensional.
3D in a low definition image causes a disturbance comparable only
to Dolby Surround in alternate speakers, raising and lowering the
intensity of sounds with no audible “quality”. It’s as if the film is at
every moment getting torn, altered, interrupted, and disobeyed,
never being completed. Here, Godard isn’t making collages or
bricolages (he has, in the past), and he certainly isn’t making a “filmessay”. Goodbye to language is the ode (“Ah-Dieux”, “Oh-Langage”) of
a great artist to what can still be done in audiovisual without strings
attached to any agendas or market demands.

Goodbye to language is,
first and foremost, a goodhumored film, of refined irony
and thoroughly open in the
articulations it establishes
and in its use of threedimensional.

30

the idea is simple
a married woman and a single man meet
they love, they argue, fists fly
a dog strays between town and country
the seasons pass
the man and woman meet again
the dog finds itself between them
the other is in one
the one is in the other
and they are three
the former husband shatters everything
a second film begins
the same as the first
and yet not
from the human race we pass to metaphor
this ends in barking
and a baby’s cries

Script
Jean-Luc Godard
Production
Brahim Chioua, Vincent Maraval
e Alain Sarde
Music

Abertura opening

The images are appropriated by a gaze that returns them to those
who are willing to see. Daney wrote that Godard tends to “hold on
to the images and sounds, waiting to find someone who will return,
restore them”. In a world like these first years of the 21st century,
whose are the images? Where do they go or where do they rest? And
to whom shall they be returned? How to choose one image out of a
myriad of records? Perhaps the Godardian maxim “not a just image,
just an image” has never made so much sense as it does now.

Phill Zagajewski
Cinematography
Fabrice Aragno
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MOSTRA
COMPETITIVA
INTERNACIONAL

INTERNATIONAL COMPETITION
INT 1 75’

> 19, sábado, 21h
> 20, domingo, 17h30

INT 2 74’
int 1

> 20, domingo, 19h30
> 21, segunda, 19h
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INT 3 68’

> 21, segunda, 19h15
> 22, terça, 21h
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Naufrágio

Morgan Knibbe
Holanda, 2014, 15’
Produção Production
Jos de Putter
Edição Editing
Morgan Knibbe
Música Music

int 1

Carlos Della-Fiore
Câmera Camera
Morgan Knibbe
Contato Contact
mork@workofmork.nl

34

Shipwreck assume o desafio de tratar de uma verdadeira tragédia: o
naufrágio de um navio que transportava homens, mulheres e crianças
africanos, imbuídos do desejo de atravessar os limites territoriais e
culturais entre seus países de origem e a Europa, para tentar uma nova
vida. Foram mais de 300 imigrantes mortos no Mar Mediterrâneo, antes
da chegada ao Porto de Lampedusa, no sul da Itália. O filme alterna,
sem dissociar, dois registros: o desespero de familiares e amigos na
chegada dos corpos ao porto italiano e a rememoração dos momentos
posteriores ao naufrágio por parte de um dos sobreviventes. O trauma
pessoal cruza a tragédia coletiva numa exposição contundente da
natureza catastrófica dos atuais fluxos migratórios clandestinos entre
países em evidente e injusta situação de desequilíbrio de forças.
por Vinícius Andrade

Kiyumi No Momoko
Sayuru No Rioka
Kiyumi No Momoko
Sayuru No Rioka
Satoru Sugita
Japão, 2015, 27’
Roteiro Script
Momoko Maruyama, Ryoka Shinada
e Satoru Sugita

Shipwreck takes on the challenge of dealing with a real tragedy: the demise of
a ship carrying African men, women and children, filled with the desire to cross
the territorial and cultural borders between their home countries and Europe,
in order to try and make a new life for themselves. Over 300 immigrants died
in the Mediterranean, before the arrival at the Port of Lampedusa, in southern
Italy. The film alternates, without differentiating, between two registers:
the despair of family members and friends as the bodies arrive at the Italian
port, and the remembrance of the moments following the wreck by one of
the survivors. Personal trauma traverses collective tragedy in a compelling
exposé of the catastrophic nature of the current clandestine migration flows
between countries that stand in an evident and unjust imbalance of strength.

Produção Production

by Vinícius Andrade

Contato Contact

Natsumi Sugita, Itaru Sugita e Satoru
Sugita
Edição Editing
Satoru Sugita
Design de Som Sound Design
Satoru Sugita
Câmera Camera
Milli Moll

www.youtube.com/user/FILMGRANDFOUETTE

Duas meninas diante da câmera, supostamente ensaiando uma cena
para uma série de TV. A partir daí, algo de cinematográfico envolve esse
evento singular. A câmera não é desligada e somos conduzidos pelos
questionamentos banais que se desenrolam rumo ao desconhecido.
Não é possível definir claramente a natureza do acontecimento, que
flerta com o falso e com a arte cinematográfica. Essa trama de um
quadro só estabelece uma dúvida em forma de transe sobre o que é
visto e o que não é. “Filmes são muito cruéis”, diz a personagem, não
sabemos no que se pode acreditar, até que algo nos toca e sabemos que
estamos imersos em um jogo com a própria realidade. Kiyumi e Sayuru
são personagens dos filmes de Satoru Sugita há, pelo menos, dez anos.
O título da obra faz menção às duas atrizes por trás das protagonistas,
Momoko e Rioka. Apesar desse tom documental aparentemente
explícito na apresentação, o filme caminha numa direção adversa
causando um estranho interesse no espectador. por Gustavo Jardim
Two girls in front of the camera, supposedly rehearsing a scene for a TV show.
From then on, something cinematographic wraps around this singular event.
The camera is not turned off and we are led by the trivial questions that ensue,
towards the unknown. It’s not possible to clearly define the nature of this
happening, which dabbles in the false and in the art of cinema. This one-frame
plot only casts a doubt shaped as a trance regarding what is seen and what is not
seen. “Films are very cruel”, says the character, and we know not what to believe,
until something touches us and we realize we are immersed in a game with
reality itself. Kiyumi and Sayuru have been characters in Satoru Sugita’s films for
at least ten years. The title references the two actresses behind the protagonists,
Momoko and Rioka. In spite of this documental tone, apparently explicit from
the beginning, the film moves toward an adverse direction, eliciting a strange
interest from the spectator. by Gustavo Jardim

int 1

Shipwreck
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La bambina

Ali Asgari
Irã, Itália, 2014, 16’
Roteiro Script
Ali Asgari e Farnoosh Samadi
Produção Production
Riccardo Romboli e Sasan Salour
Design de Som Sound Design

int 1

Vahid Moghadasi
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Edição de Som Sound Editing
Vahid Moghadasi

Em La bambina, o conflito central é explicitado desde a sequência inicial:
no Irã dos dias atuais, a jovem Narges tem poucas horas para encontrar
alguém que cuide de seu bebê por alguns dias. O enredo que culmina
nessa situação nos é revelado gradualmente, sendo um de seus pilares
o difícil contexto feminino em uma sociedade de ares conservadores
que reserva à mulher um papel destituído de poder, sobretudo sobre
o seu próprio corpo. Tal postura crítica é trabalhada de modo sutil, em
conjunto com os procedimentos formais, em um filme que possui plena
consciência do que “ser narrativo” significa. por Carla Italiano
In La bambina, the central conflict is explained in the initial sequence: in
modern-day Iran a young woman, Narges, has only a few hours to find someone
to take care of her baby for a few days. The plot leading up to this situation is
gradually revealed, and one of its mainstays is the difficult context of women
in a conservative society that assigns them roles of little power, especially over
their own bodies. This critical stance is explored in a subtle way, in conjunction
with formal proceedings, in a film thoroughly aware of the meaning of “being
narrative”. by Carla Italiano

1 part 7
1 part 7

Reynold Reynolds
Itália, EUA, 2014, 6’
Elenco Cast
Eric Nathan, Eka Kadjaeva e Laura Riccioli
Produção Production
Saskia Reynolds
Edição Editing
Reynold Reynolds
Arte Art
Ana J. Bellido

Mixagem de Som Sound Mixing

Animação Animation

Vahid Moghadasi

Ana J. Bellido

Contato Contact

Contato Contact

taatfilms@gmail.com

artstudio.reynolds@gmail.com

Em 1 part 7 vemos um artista, avatar para a câmera, e o espectador,
interagindo com um modelo. Vemos instrumentos de perspectivas,
imagens e seu entorno. O filme estabelece como ponto de partida
uma imagem renascentista que pretende demonstrar as regras da
perspectiva matemática linear para analisar questões de experiência
historicamente semelhantes. Assim, o curta revela a instabilidade
inerente a todo sistema de representação, bem como sua artificialidade,
e aponta fronteiras permeáveis entre objetos e entre os mundos físico
e virtual. 1 part 7 emerge como um análogo à teoria da perspectiva, a
qual confrontou desde o início suas próprias contradições, opondo-se
ao corpo e ao olho, enquanto enfrentava as limitações da representação.
por Janaina Patrocínio

In 1 part 7 we see an artist (an avatar for the camera) and the spectator,
interacting with a model. We see instruments of perspectives, images and their
surroundings. The film establishes as its starting point a Renaissance image
that intends to demonstrate the rules of mathematical linear perspective in
order to analyze historically similar issues of experience. So, the film reveals the
instability inherent to every system of representation, as well as its artificiality,
and indicates permeable boundaries between objects and between the physical
and virtual worlds. 1 part 7 emerges as an analogy to the theory of perspective,
which from the beginning confronted its own contradictions, opposing itself
to the eye and to the body, while facing the limitations of representation.
by Janaina Patrocínio

int 1

La bambina
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Viajando com Maxim Gorkiy
Bernd Lützeler
e Kolja Kunt
Alemanha, 2014, 11’

Roteiro Script

Design de Som Sound Design

Unterwegs mit Maxim Gorkiy’s structure is apparently simple: Super 8 footage
of a tropical cruise is accompanied by the offscreen discourse of a kind of
tour/science guide. The comments, however, are not the mere description of
ethnographic films, but rather an allusive resource that questions the limits of
representation and subverts the premise of Eurocentric documental authority,
placing the usual subjects as potential objects. Gradually, the montage corrodes
the alleged normality of this blissful trip, producing a sense of strangeness or
irony that shift the directions of the gaze and figures implicated in the images.

Bernd Lützeler e Kolja Kunt

by Luís Felipe Flores

Bernd Lützeler e Kolja Kunt
Produção Production

int 1

Bernd Lützeler e Kolja Kunt
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Unterwegs mit Maxim Gorkiy possui uma estrutura aparentemente
simples: registros em Super 8 de um cruzeiro tropical são percorridos
pelo discurso em off de uma espécie de guia turístico-científico. Os
comentários, contudo, não equivalem à mera descrição dos filmes
etnográficos, constituindo antes um recurso alusivo que problematiza
os limites da representação e subverte as premissas da autoridade
documental eurocêntrica, colocando os sujeitos usuais no lugar de
potenciais objetos. Pouco a pouco, a montagem corrói a suposta
normalidade dessa viagem paradisíaca, produzindo relações de
estranhamento ou de ironia que deslocam os sentidos dos olhares e
figuras implicados nas imagens. por Luís Felipe Flores

Edição Editing
Bernd Lützeler e Kolja Kunt

Animal on est mal
Animal on est mal

Sophie Bruneau
França, 2014, 12’

Roteiro Script
Sophie Bruneau
Produção Production
Sophie Bruneau
Câmera Camera
Rémon Fromont e Fiona Braillon
Música Music
Le Prince Miiaou

Félix Blume
Contato Contact

Bernd Lützeler

www.alteregofilms.be

www.nomasala.com

Janaina Patrocínio

From a single object, Sophie Bruneau describes a larger universe. With historical,
social and political implications, barbed wire is the starting point for a reflection
on property, borders, industrialization and individualization. All of the issues link
together as the film details unexpected sides to the uses of barbed wire. Without
departing from a certain sense of humor, the film constructs an acute criticism
of the human animal, and the question posed by the title is amplified at each
sequence. After all, which animal is hurt? by Janaina Patrocínio

Design de Som Sound Design

Arte Art

Contato Contact

A partir de um objeto apenas, Sophie Bruneau descreve um universo
maior. Com implicações históricas, sociais e políticas, o arame
farpado é o ponto de partida para uma reflexão sobre propriedade,
fronteiras, industrialização e individualização. Todas as questões vão
se encadeando à medida que o filme detalha aspectos inusitados dos
usos do arame farpado. Sem perder de vista certo senso de humor, o
filme traça uma crítica aguda ao animal homem, e a questão posta
no título se amplia a cada sequência. Afinal, qual animal é ferido? por

int 2

Unterwegs mit
Maxim Gorkiy
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Jay entre os homens
Zeno Graton
Bélgica, 2015, 28’

Produção Production
Julie Esparbes, Nicolas Guiot
e Ron Dyens
Edição Editing

int 2

Alice de Matha
Edição de Som Sound Editing
Romain Ozanne
Câmera Camera
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Juliette Van Dormael
Elenco Cast
Anton Leurquin, Judith Williquet e Arieh
Worthalter
Contato Contact
production@helicotronc.com

Como num ritual de passagem, Jay deve entrar no território dos
homens. Ali encontra seres de um mundo brutal, representado pelo
pai e seus colegas de fábrica. Seres que confrontam a identidade da
criança e demandam provas de uma incerta virilidade. A organização da
mise-en-scène se impregna de uma energia intensamente masculina,
que contamina corpos, gestos, olhares, e atravessa figuras de tensão
ou fascínio ao redor do garoto, especialmente a difícil presença
paterna, levando-o, finalmente, a confrontar a própria infância. Todavia,
seus impulsos se dissipam contra a dilacerante inexistência dos
homens, evidenciando sua frágil condição de criaturas continuamente
apanhadas na violência e na frustração que elas próprias proliferam.
por Luís Felipe Flores

Like in a rite of passage, Jay must enter the territory of men. There he finds
creatures of a brutal world, represented by his father and his factory coworkers.
Creatures that confront the child’s identity and demand proof of an uncertain
virility. The mise-en-scène is impregnated by an intensely masculine energy,
which contaminates bodies, gestures, looks, and permeates images of tension or
fascination around the boy, especially the difficult paternal presence, leading him
to finally confront his own childhood. However, their impulses dissipate against
the lacerating inexistence of men, exposing their fragile state as creatures
continually caught in the violence and frustration they proliferate themselves.
by Luís Felipe Flores

Lucretia
Lucrécia

Benjamin Hassmann
Alemanha, 2014, 7’
Roteiro Script
Benjamin Hassmann
Produção Production
Benjamin Hassmann
Edição Editing
Benjamin Hassmann
Design de Som Sound Design
Benjamin Hassmann
Câmera Camera

Diante de Lucretia, no momento em que vemos um quadro tomar
contornos cinematográficos, a sensação é, no mínimo, de espanto.
Dirigido pelo alemão Benjamin Hassmann, o filme experimental
de concepção precisa, realizado com rigor nos mínimos detalhes,
consegue, sem dúvida, construir um jogo provocador entre a pintura e
a cena. Inspirado no quadro barroco O Rapto de Lucrécia, de Ticiano, a
obra extrapola a trama erótica e mítica trazendo à tona um olhar sobre
a moldura e o frame, com sutilezas pictóricas entre o dramático e o
atemporal que se instauram em sua duração. por Gustavo Jardim
Standing before Lucretia, in the moment we see a painting shape into a film,
the feeling is, at the very least, of astonishment. Direct by German filmmaker
Benjamin Hassmann, the experimental film, meticulously composed and shot
with rigorous attention down to the smallest detail, can certainly establish a
provocative game between the painting and the scene. Inspired by the baroque
painting Tarquin and Lucretia, by Titian, the work extrapolates the erotic and
mythical story and brings out a look into the picture frame and film frame,
with pictorial subtleties between the dramatic and the timelessness which are
established in its duration. by Gustavo Jardim
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Benjamin Hassmann
Contato Contact
benni@hassmann.at
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A dúzia

Marine Riou
França, 2014,11’

Roteiro Script

Folhagens rebeldes
Fern Silva
EUA, 2014, 13’

Produção Production
Fern Silva

Produção Production

Contato Contact

Marine Riou

fernsilva860@gmail.com

Enzo Chanteux

int 2

Dedicated to the small discoveries of adolescence, La Douzaine is made up
of gestures that unveil spaces, find textures, transform sounds and images in
fleeting impressions that contribute to the creation of a filmic atmosphere which
verges on the tactile. by Carla Italiano

Wayward Fronds

Marine Riou

Edição Editing

Música Music
Sylvain Chauveau
Contato Contact
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Dedicado às pequenas descobertas próprias à adolescência,
La Douzaine é constituído de gestos que desvendam espaços, encontram
texturas, transformam sons e imagens em impressões fugidias que
contribuem para a criação de uma atmosfera fílmica que resvala no
universo tátil. por Carla Italiano

marine.riou@gmail.com

Uma cobra desliza pelo carpete, uma sereia sorri em seu trono, uma
árvore irrompe na pia da cozinha. Filmado nos Everglades, ao sul da
Flórida, um dos ecossistemas símbolo da intervenção humana nas
últimas décadas, Wayward fronds é singular em seu modo de olhar
o presente como um exercício de fabulação imagética que contempla
também o futuro. Em meio aos signos de uma civilização decadente
que é aos poucos engolida por uma natureza novamente empoderada,
encontramos paisagens insólitas, por vezes abstratas, figuras não
humanas entre o natural e o artifício, cenas que atravessam o
espectador ao sublinhar que o embate agora possível é aquele travado
no plano do sensível. por Carla Italiano
A snake slides across the carpet, a mermaid smiles on her throne, a tree bursts
into the kitchen sink. Filmed in the Everglades, in southern Florida, an ecosystem
that typifies human intervention in the past few decades, Wayward fronds shows
a singular way of looking at the present as an exercise of imagetic fabulation that
also contemplates the future. Among the signs of a decadent civilization that
is slowly swallowed by a once-more empowered nature, we encounter strange
and sometimes abstract landscapes, non-human figures between natural and
artificial, scenes that traverse the spectator as they remark that the clash
possible now is the one set in the realm of sensation. by Carla Italiano
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Força fictícia

Philip Widmann
Alemanha, 2015,15’

Roteiro Script
Philip Widmann
Produção Production
Philip Widmann
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Edição Editing
Philip Widmann
Fotografia Cinematography
Basab Mullik
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Som Sound
Joydeep e Kunal Singh
Contato Contact
philip@workscited.de

Scheinkraft é simultaneamente um caderno de notas e a demonstração
de um teorema: um conjunto de impressões sobre a relação entre
observador e aquilo que se observa, acerca da relação com o outro
enquanto sujeito-objeto. A impossibilidade de descrever algo a partir
de uma perspectiva interna se soma à impossibilidade de viver a
experiência por parte daquele que observa. Como figurar o êxtase?
Em torno dessa questão vemos o que rodeia um alumbramento: seus
personagens, seu palco, os instrumentos que permitem um corpo e
uma vida saírem de si, os espectadores, os mecanismos de registro,
um homem comum que terá diante de si a possibilidade de viver algo
de notável. Por fim, somente a reprodução técnica é capaz e incapaz,
ao mesmo tempo, de mostrar e dissolver a representação em uma ação
tradicional e impossível de se repetir. por Ewerton Belico
Scheinkraft is at once a notebook and the demonstration of a theorem: a set
of impressions on the relation between observer and that which is observed,
regarding the relationship with the other as subject-object. The impossibility to
describe something from an internal point of view is added to the observer’s
impossibility of experiencing the event. How to represent ecstasy? Around this
issue, we see what circles a fascination: its characters, its stage, the instruments
that allow a body and a life to go out of themselves, the spectators, the recording
devices, a common man who will have the chance of experiencing something
remarkable. Finally, only technical reproduction is at once capable and unable
to show and dissolve representation in a traditional and irreproducible action.
by Ewerton Belico

Tim
tim

Camille Rosset
França, 2014, 19’

Roteiro Script
Camille Rosset
Produção Production
Benjamin Serero
Edição Editing
Camille Rosset
Edição de Som Sound Editing
Florent Castellani
Câmera Camera
Camille Rosset
Contato Contact
dublinfilms.fr

Retrato íntimo de um jovem cineasta “amador”, no melhor dos
sentidos, e realizador de filmes de terror escatológicos. Beirando o
macabro, Tim fantasia solitariamente os roteiros de suas pequenas
produções, nas quais concentra todas as funções técnicas. No entanto,
os sugestivos caminhos de sua imaginação seguidos pelo filme, ao
invés de nos apresentarem um tom radicalmente sombrio, oferecem
uma complexidade e singeleza capazes de escapar dos registros
típicos ligados à juventude, deslocando, com um só golpe, as fronteiras
de identidade e representação. É assim que, deixando-se tomar
pela própria natureza do processo criativo de Tim, a proximidade da
câmera não resulta num olhar ensimesmado, mas numa espécie de
documentação particularmente sensível às experiências do jovem.
por Vinícius Andrade

Intimate portrait of a young, “amateur” (in the best sense) filmmaker of
gore. Verging on the macabre, Tim fantasizes alone the scripts for his small
productions, in which he performs all technical duties. However, the suggestive
paths of his imagination that the film walks down, do not present a radically dark
tone, but rather offer a complexity and artlessness capable of evading the typical
registers associated with youth, dislocating, with a single blow, the boundaries
of identity and representation. By letting itself be taken over by the very nature of
Tim’s creative process, the camera’s proximity doesn’t result in a self-centered
gaze, but in a kind documentation particularly sensitive to the young man’s
experiences. by Vinícius Andrade
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Beep

Kyungman Kim
Coréia do Sul, 2014, 10’

Produção Production
Un-seong Yoo e Eun-ju Go
Edição Editing
Kyungman Kim

int 3

Arte Art
Jaekyung Kim
Som Sound
Eunha Koh
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Design Design
Kim Jae-kyung
Contato Contact
zadoz99@gmail.com

Beep é um filme-genealogia: a recuperação das imagens de arquivo
não se limita à ilustração didática de um conjunto de informações sobre
o passado – cápsula fechada da história da qual se apartaria o presente.
No fulcro de um conflito, de um lado a outro, contaminam-se um regime
de imagens e a proliferação de uma mitologia nacionalista que constitui
o outro como inimigo. Filme-ensaio, Beep compila os fragmentos da
propaganda anticomunista sul-coreana dos anos 60 e 70, organizados
a partir de uma presença fantasmática: a narrativa de um meninomártir que morreu ao enfrentar um grupo de soldados comunistas.
São os rastros dessa monumentalização – os áudios, ritos oficiais e
“oficialescos” –, suas ficcionalizações que delineiam as marcas de um
ufanismo que – o filme parece apontar – nunca foi apagado por inteiro.
por Ewerton Belico

Beep is a film-genealogy: the recovery of archive footage doesn’t limit itself
to the didactic illustration of a set of information about the past – a closed
capsule of History that would thus stand apart from the present. In the fulcrum
of a conflict, from one side to the other, proliferate a regimen of images and a
nationalist mythology that constitute the other as the enemy. A film essay, Beep
compiles the fragments of the South Korean anticommunist propaganda of the
1960s and 1970s, organized according to a phantasmal presence: the narrative
of a boy-martyr who died confronting a group of Communist soldiers. The traces
of this monumentalization – the audios, the official and “official-ish” rites –, its
fictionalizations, delineate the marks of a chauvinism that – the film appears to
remark – has never been fully erased. by Ewerton Belico

Aïssa
Aïssa

Clément Tréhin-Lalanne
França, 2014, 8’

Roteiro Script
Clément Tréhin-Lalanne
Produção Production
Fern Silva
Edição Editing
Takami Productions, Michel Tavares,
Karine Blanc e Pauline Selgland
Edição de Som Sound Editing
Mona-Lise Lanfan
Mixagem de Som Sound Mixing
Mathieu Vigouroux
Contato Contact
takami-productions.com

Aïssa nos coloca no centro de uma situação que nosso olhar investiga,
recorta e julga. Essa ficção direta e narrativa constrói sua força nos
planos de corte da personagem sobrepostos pela cirurgia verbal do
médico que a analisa. O que se revela no desenrolar da sequência
convida o espectador a uma sensação de mão dupla, de forma fria e
calculista, por um lado, e intimista e sentimental, por outro, encarnada
na expressão e nos gestos de Manda Touré – que interpreta de forma
contundente a personagem do filme. É assim que o diretor Clément
Tréhin-Lalanne nos apresenta uma questão instigante sobre a
congolesa Aïssa e o território francês, onde vive em situação irregular.
por Gustavo Jardim

Aïssa puts us front and center in a situation where our gaze investigates, crops,
and judges. This direct and narrative fiction builds its strength on the shots of
the character juxtaposed with the verbal surgery performed by the doctor who
analyzes her. What is revealed along the sequence invites the spectator into a twoway sensation, cold and calculated on the one hand, intimate and sentimental
on the other, materialized in the expression and gestures of Manda Touré’s
compelling performance. In this fashion, Clément Tréhin-Lalanne presents us
with an interesting question regarding Congolese Aïssa and the French territory,
where she lives ilegally. by Gustavo Jardim
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The tin hat
O chapéu de lata
Giuseppe Boccassini
Itália, Alemanha, 2014, 15’

Roteiro Script
Giuseppe Boccassini
Produção Production
Giuseppe Boccassini
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Edição Editing
Giuseppe Boccassini
Design de Som Sound Design
Giuseppe Boccassini
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Câmera Camera
Giuseppe Boccassini
Contato Contact
g.boccassini@gmail.com

Se The tin hat encontra ecos nos demais trabalhos do realizador italiano
Giuseppe Boccassini – nos quais a questão também era filmar o filmado
–, a experiência aqui é certamente mais intensa e complexa do que
nas obras precedentes. O argumento sobre a natureza cinemática da
guerra, baseado no pensamento de Paul Virilio e Giaime Alonge, tornase catalisador de uma reflexão visual profunda sobre a função do olhar
no maquinário fílmico. Mais do que produzir meros efeitos, o meticuloso
trabalho sonoro e os procedimentos de deformação da imagem, como
filtros e máscaras, exteriorizam processos, temporalidades e formas
de desorientação próprios do cinema ou da guerra enquanto apoteoses
técnicas. Potencialmente catastrófica, a história se funde aos rastros
e restos dos signos distorcidos, como na magnífica queda do zepelim
em chamas, que carrega consigo uma beleza infinitamente terrível.
por Luís Felipe Flores

While The tin hat finds echo in Italian filmmaker Giuseppe Boccassini’s other
works – in which the issue was also filming the filmed –, the experience here is
certainly more intense and complex than in the previous oeuvres. The argument
on the cinematic nature of war, based on the thoughts of Paul Virilio and Giaime
Alonge, becomes the catalyst of a profound visual reflection on the function of the
gaze in the film machinery. More than producing mere effects, the meticulous
sound design and the proceedings for deforming the image, such as filters and
masks, externalize processes, temporalities and forms of disorientation typical
of film or war as technical apotheoses. Potentially catastrophic, history merges
with the traces and remainders of distorted signs, as in the magnificent fall of
the burning Zeppelin, which carries infinitely terrible beauty. by Luís Felipe Flores
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Tarantula

Alysson Muritiba
e Marja Calafange
Brasil / PR, 2015, 20’

Roteiro Script
Marja Calafange
Produção Production

BRA 1

Antônio Junior e Marisa Merlo
Câmera Camera
Maurício Vianna Baggio
Edição Editing
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Guilherme Delamuta

Isa e Laura moram com a mãe num casarão antigo. A entrada de
um homem no cotidiano da família tensiona a relação entre as três
personagens. Laura, a irmã mais velha, conduz o imaginário da caçula
para que ela colabore com seu plano de afastar esse elemento estranho.
Para construir o olhar e as sensações das irmãs sobre a nova realidade
que se apresenta, o filme trabalha o suspense psicológico e flerta
com o universo fantástico. Por meio de uma decupagem cuidadosa,
de uma montagem que respeita o tempo das ações, de uma rigorosa
composição plástica dos quadros e da profundidade de campo, o filme
nos conduz de forma envolvente e perturbadora a uma densa atmosfera
sombria. por Paula Santos
Isa and Laura live with their mother in an old manor. The entrance of a man
in the family’s daily life brings tension into the three characters’ relationship.
Laura, the older sister, leads her sister’s imagination so she will go along with
her own plan to drive away this strange element. In order to construct the point
of view and the feelings of the sisters regarding this new reality, the film explores
the psychological thriller genre and dabbles in the fantastical. Through careful
cutting, an editing process that respects the time of the action, and rigorously
composed frames and depth of field, the film enthralling and disturbingly wraps
us up in a dense and dark atmosphere. by Paula Santos

bruno
bruno

Felipe Chimicatti
e Pedro Carvalho
Brasil / MG, 2015, 25’

Roteiro Script
Felipe Chimicatti e Pedro Carvalho
Produção Production
Felipe Chimicatti
Câmera Camera
Felipe Chimicatti e Pedro Carvalho

Felipe Chimicatti, Pedro Carvalho e Rafael
Bottaro
Design de Som Sound Design
Pedro Carvalho

Contato Contact
www.grafoaudiovisual.com

In the volcanic landscape of Fogo Island, in Cabo Verde, we find the solitary
French traveler Bruno, who takes over the scene with his stories and unique
mise-en-scène. Like a beatnik “cracking the engine” on top of his bicycle
through Middle East and India, or like a Persian poet reciting his drunken verses,
Bruno surrenders to the task of inventing himself as a film character. Between
the poetic freedom of his fabulations and the inescapable reality of life, the old
traveler encounters cinema. by Bernard Belisário

Edição Editing

Design de Som Sound Design
Alexandre Rogoski

Em meio à paisagem vulcânica da Ilha de Fogo, em Cabo Verde,
encontramos o solitário viajante francês Bruno, que toma a cena com
suas narrações e sua mise-en-scène singular. Como um beatnik a
“trincar os motores” no dorso de sua bicicleta pelo Oriente Médio e pela
Índia, ou como um poeta persa a declamar seus versos embriagados,
Bruno entrega-se à tarefa de inventar a si mesmo como personagem do
filme. Entre a liberdade poética de suas fabulações e o real incontornável
da vida, o velho viajante encontra o cinema. por Bernard Belisário
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Doll and silence

Carol Rodrigues
Brasil / SP, 2014, 19’

Roteiro Script
Carol Rodrigues
Produção Production
Heitor Franulovic

BRA 1

Produção de Elenco Cast Production
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Lucas Barão
Design de Som Sound Design

Marcela, garota de 14 anos, está deitada sozinha em sua cama
com a respiração ofegante. Desde o primeiro plano de A boneca e o
silêncio, percebe-se a solidão que vai acompanhar a personagem
em sua difícil decisão de interromper uma gravidez indesejada. Os
recursos expressivos e o ponto de vista que o filme assume conduzem
o espectador a ser o único que verdadeiramente compartilha das
angústias de Marcela. A mancha de sangue no vestido, que passa
despercebida, as lembranças da mãe que não está mais lá, o fim do
relacionamento observado por desconhecidos. No final, entretanto, ela
parece não estar mais completamente só. por Paula Santos
Marcela, a fourteen-year-old girl, is lying alone in bed, panting. From the first
shot in The doll and the silence, one senses the loneliness that will accompany
the character in her difficult decision to interrupt an unwanted pregnancy. The
expressive resources and the point of view chosen by the film make the spectator
the only one truly sharing Marcela’s anguishes. The blood stain on the dress,
which goes unnoticed, the memories of a mother who is no longer there, the end
of the relationship, observed by strangers. In the end, however, she doesn’t seem
so completely alone anymore. by Paula Santos

23 de agosto

Relato em primeira pessoa, que brinda um encontro, o amor e a
possibilidade que existiu um dia de uma vida a dois. Uma construção
narrativa simples, despretensiosa e de potente suavidade. por Clara Antunes

Johnnas Oliva
Brasil / SP, 2015, 5’

A first person account that celebrates an encounter, love, and the possibility
which once existed of a life together. A simple, unassuming, and powerfully
gentle narrative. by Clara Antunes

August 23

Roteiro Script
Johnnas Oliva
Produção Production
Johnnas Oliva
Elenco Cast
Johnnas Oliva
Música Music

Guile Martins

Johnnas Oliva

Fotografia Cinematography

Fotografia Cinematography

Julia Zakia

Leandro D’errico

Contato Contact

Contato Contact

carol2046@gmail.com

vimeo.com/joolcinema
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History of Abraim

Otavio Cury
Brasil / RR, 2015,12’

Roteiro Script
Otavio Cury

BRA 2

Produção Production
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Num dia de vento, encontramos, sob um enorme cajueiro, o cacique do
povo Macuxi, Joaquim Abraim Guariba, que recolhia algumas frutas para
dar de comer a seus porcos. Do corriqueiro de uma conversa qualquer,
a história de vida de Abraim vai sendo desfiada, dando a compreender a
trama indissociável entre a luta de seu povo pela demarcação da terra
Raposa Serra do Sol, em Roraima, e sua própria vida. por Bernard Belisário
On a windy day, under a huge cashew tree, we find the chieftain of the Macuxi,
Joaquim Abraim Guariba, picking some fruit to feed his pigs. From the mundane
chitchat, an account of Abraim’s life begins to unravel, making us understand
the inseparable weave joining his people’s fight for the demarcation of the
Raposa Serra do Sol reserve, in the Brazilian state of Roraima, and his own life.
by Bernard Belisário

A festa e os cães

The Party and The Barking
Leonardo Mouramateus
Brasil / CE, 2015, 25’

Roteiro Script
Leonardo Mouramateus
Produção Production

Otavio Cury

Leonardo Mouramateus

Edição Editing

Edição Editing

Otavio Cury

Leonardo Mouramateus

Design de Som Sound Design

Arte Art

Morris DR

Leonardo Mouramateus

Contato Contact

Direção de Fotografia Cinematography

otavio.cury@gmail.com

Juliane Peixoto
Contato Contact
lmouramateus@gmail.com

“Em um negativo de 36 poses, somente alguns milímetros unia, lado
a lado, quilômetros de distância”. O dispositivo é simples: relatodepoimento em off, registros fotográficos impressos e um tema motriz:
festas e cães. Aparentemente, identifica-se um grupo de amigos
que revisitam, juntos, suas memórias – coletivas e individuais. Em
um segundo momento, a cena é tomada por um deles, que descreve
minuciosamente a estruturação formal de uma canção de pop rock.
Recortes de cenas sem pose, desfoques, sapatos no telhado, defunto,
pedaços de afeto, de grade, de poste, de rua, de amor e vazios - muitos
cães, muitas festas. A narrativa de A festa e os cães é arquitetada com
fluidez e atravessada pela subjetividade dos personagens e de suas
recordações. por Clara Antunes
“In a 36-exposures negative film, only a few milimeters joined, side by side,
distances of kilometers”. The device is simple: offscreen account-testimonies,
printed photographic records and a driving theme: parties and dogs. Apparently,
one identifies a group of friends who together revisit their memories – collective
and individual. At a later moment, one of them takes over, minutely describing
the formal structure of a pop rock song. Fragments of unstaged scenes, blurs,
shoes on the roof, corpse, pieces of affection, of gate bars, of lamppost, of street,
of love and emptiness – many dogs, many parties. The narrative of A festa e os
cães is designed with fluidity, and permeated by the subjectivity of the characters
and their memories. by Clara Antunes
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One Day

Angelo Defanti
Brasil / RJ, 2014, 20’

Roteiro Script
Angelo Defanti
Produção Production

BRA 2

Angelo Defanti e Bárbara Defanti
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Com toda a força do cinema direto, o filme acompanha um dia da vida
atarefada do deputado estadual Marcelo Freixo, na cidade do Rio de
Janeiro. Entre a favela da Rocinha, a Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro e a Praça XV – onde ocorria um protesto contra o leilão
da exploração petrolífera do pré-sal –, o cinema encontra a política não
só no registro do parlamentar em seu ofício, mas no próprio corpo a
corpo com a cidade ao longo desse percurso. por Bernard Belisário
With all the strength of direct cinema, the film follows a day in the busy life of
state assemblyman Marcelo Freixo, in the city of Rio de Janeiro. Between the
Rocinha slums, the Rio de Janeiro State Legislative Assembly and Praça XV
(November 15th Square) – where a demonstration against the public bid for the
exploitation of pre-salt oil reserves is taking place – cinema encounters politics
not only by recording the legislator at work, but in its close contact with the city
along the way. by Bernard Belisário

História Natural
Natural History

Julio Cavani
Brasil / PE, 2014, 13’

No meio da mata, em um parque, um homem escala árvores para
colher estranhos casulos dependurados em seus topos. Se a natureza
pode nos arrebatar com certos estranhamentos, sob o olhar de animais
encarcerados em jaulas de zoológico, é a própria humanidade que
parece se deslocar para o território da brutalidade. O homem que coleta
os casulos (e seus fluidos interiores) delineia um outro percurso que
põe em questão a relação entre a natureza e a humanidade na cidade.
por Bernard Belisário

Roteiro Script
Julio Cavani
Produção Production
Julio Cavani

Edição de Som Sound Editing

Direção de Fotografia Cinematography

Daniel Turini

Pedro Sotero

Design de Som Sound Design

Direção de Arte Art Direction

Angelo Defanti

Giuliano Calife

Contato Contact

Design de Som Sound Design

www.sobretudo.art.br

Guga S. Rocha
Contato Contact
juliocavani@hotmail.com

In the woods, inside a park, a man climbs trees in order to pick strange
cocoons hanging at their tops. While nature can overwhelm us with some
of its quirks, in the eyes of animals locked in zoo cages, humankind is the
one moving into brutal territory. The man collecting the cocoon (and its
inner fluids) outlines a different path, bringing into question the relationship
between nature and humanity in the city. by Bernard Belisário
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To the party. To the war
Humberto Carrão Sinoti
Brasil / RJ, 2015, 18’

Roteiro Script
Humberto Carrão Sinoti
Produção Production

BRA 3

Humberto Carrão Sinoti e Victor Clin
Elenco Cast
Flávio Pardal, Antônio Fragoso e Gustavo
Gasparani
Contato Contact
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hhcsinoti@hotmail.com

Encurralado entre grades, câmeras de vigilância e seguranças, e
enfrentando combates à sua gestão, o prefeito da cidade fictícia de
Santo Antônio do Cais tenta contornar a situação, encomendando um
desfile de escola de samba. Entretanto, por ironia, é no Carnaval que se
materializam os tormentos do personagem, assombrado pelas figuras
de índios, negros, máscaras e fantasias. O filme opera inventivamente a
mudança do registro documental para o ficcional, um desenho de som
que desloca os contextos e a composição de um personagem imerso na
tensão e na hipocrisia de seu universo. Extrapola uma trama particular
e constrói um discurso que tensiona as nuances entre a festa e a guerra
na atual realidade sócio-política que vivenciamos. por Paula Santos
Cornered by bars, surveillance cameras and security guards, and facing
strong opposition to his administration, the mayor of the fictional town of
Santo Antônio do Cais tries to handle the situation by ordering a samba
school parade. Ironically, however, it is during Carnival that the character’s
torments materialize, as he is haunted by the images of native Brazilians,
blacks, masks and costumes. The film inventively accomplishes the switch
from a documental to a fictional register, a sound design that dislocates
the contexts and the composition of a character immersed in the tension
and hypocrisy of his universe. It extrapolates a private storyline and builds
a discourse that tensions the nuances between the party and the war in our
current sociopolitical reality. by Paula Santos

O Rei

The King
Larissa Figueiredo
Brasil / PR, 2014, 25’

Roteiro Script
Larissa Figueiredo
Produção Production
Rafael Urban
Câmera Camera
João Castelo Branco

A portuguesa Joana desembarca na Ilha de Lençóis, no litoral
maranhense, para se encontrar com Seu Chico e sua família, que
capitaneiam um terreiro religioso onde é reverenciado o Rei encantado
Dom Sebastião de Portugal, desaparecido em Marrocos no século XVI. O
próprio Rei anuncia em carta seu retorno às terras lusitanas, com toda
a corte e tesouros, assim que se desencantar. O filme é ele mesmo a
invenção desse percurso pelo mundo dos encantados. por Bernard Belisário
Portuguese Joana disembarks at Lençóis Island, off the coast of the Brazilian
state of Maranhão, to meet Mr. Chico and his family. They head a religious house
that worships the enchanted King Sebastian of Portugal, who disappeared in
Morocco in the 16th century. The King himself announces in a letter he will return
to Portugal, with all his court and treasures, as soon as he is disenchanted.
The film itself is an invention of this path through the world of the enchanted.
by Bernard Belisário

BRA 3

À festa. À guerra

Edição Editing
Larissa Figueiredo
Design de Som Sound Design
Bruno Vasconcelos
Contato Contact
www.tuitamfilmes.com
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body

Lucas Cassales
Brasil / RS, 2015, 16’

Roteiro Script
Lucas Cassales
Produção Production

BRA 3

Alice Castiel
Câmera Camera
Arno Schuh
Edição de Som Sound Editing
Tiago Bello
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Mixagem de Som Sound Mixing
Tiago Bello
Contato Contact
lucascassales@gmail.com

Em torno da casa, uma natureza exuberante e plena. Dentro dela, uma
densidade silenciosa. Pai, mãe e filho fitam fixamente a visita. “Ela” é
um corpo, não tem nome, nem expressividade. A família a contempla
como a um objeto. A Alberto, a criança desse lar, é imposta uma ruptura
com seu próprio universo lúdico-pueril. Sua infância é atravessada por
valores patriarcais e condutas remanescentes dessa espessa esfera
onde vive. por Clara Antunes
Around the house, plentiful and exuberant nature. Inside, silent density.
Father, mother and son gaze steadily at the visitor. “She” is a body, has no
name, no expression. The family contemplate her as an object. Upon Alberto,
the child in this home, is forced a rupture with his own universe of child like
play. His childhood is traversed by patriarchal values and remaining behaviors
of this opaque sphere where he lives. by Clara Antunes

como era gostoso
meu cafuçu
How tasty was my little
cafuçu
Rodrigo Almeida
Brasil / PE, 2015, 15’
Roteiro Script
Rodrigo Almeida

Pontuado por paródias de títulos de obras célebres do cinema
brasileiro, o filme explode com os demais quadros referenciais que
amparam a boa consciência da elite intelectual: a irreverência de seus
diálogos e a abordagem aguda de questões complexas, como gênero
e classe, sustentam a narrativa de modo a criar um contra-discurso
que subverte, com ironia, padrões temáticos, morais e estéticos.
por Carla Maia

Scattered with parodied titles of celebrated works of Brazilian cinema, the film
explodes with the other frames of reference that cradle the good conscience of
the intellectual elite: the irreverence of the dialogues and the acute approach
of complex issues, such as gender and class, sustain the narrative such as
to create a counter-discourse that subverts, with irony, thematic, moral, and
aesthetic standards. by Carla Maia

Produção Production
Rodrigo Almeida
Som Sound
Rodrigo Almeida
Arte Art
André Antônio Barbosa
Fotografia Cinematography
Chico Lacerda
Contato Contact
allmeidaf@gmail.com
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Intervenção
Intervention

Depois de mais uma manifestação reprimida violentamente pelas
forças policiais, dois jovens se preparam para realizar uma intervenção
em um dos batalhões da polícia. por Bernard Belisário

Meio fio

Pedro Maia de Brito
Brasil / PE, 2015, 04’

After another demonstration is violently repressed by the police, two
youths get ready to perform an intervention at one of the police battalions.

Denise Vieira
Brasil / DF, 2014, 20’

by Bernard Belisário

Bordillo

Roteiro Script

Roteiro Script

Pedro Maia de Brito

Denise Vieira, Alanna Amorim e Dani Azul

Produção Production

Produção Production

Pedro Maia de Brito, Beto Eiras

Denise Vieira

Um recorte do cotidiano de Karine Ban, locutora de um programa
romântico de rádio, que acaba de se mudar para um condomínio
recém-construído no entorno do Distrito Federal. O ambiente é de
puro concreto, casas iguais e reduzida vizinhança. A paisagem é seca
- sem árvore, sem flora, nem bicho. Nessa conjuntura árida, pulsam:
confissões, ressentimentos e lembranças de amor. por Clara Antunes
A fragment of the daily life of Karine Ban, host for a romantic radio show who
has just moved into a newly built gated community in the outskirts of Distrito
Federal. The environment is pure concrete, identical houses and few neighbors.
The landscape is dry – no trees, no plants, no animals. In this arid setting,
confessions, resentments, and memories of love vibrate. by Clara Antunes

Edição Editing
Edição Editing

Paula Santos

Pedro Maia de Brito

BRA 4

BRA 4

e Isabella Alves

Fotografia Cinematography
Câmera Camera
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Dani Azul

Pedro Maia de Brito
Som Sound
Design de Som Sound Design

Francisco Craesmeyer

Pedro Maia de Brito
Contato Contact
Contato Contact
maiaapedro@gmail.com

deeniiseesta@gmail.com
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The Last Vodunsi

Rafael Urban
e Larissa Figueiredo
Brasil / PR, 2015, 25’

Roteiro Script
Rafael Urban e Larissa Figueiredo
Produção Production

Dona Deni é vodunsi da Casa das Minas, a mais antiga casa de religião
afro-brasileira do Maranhão. Segundo dizem, a casa foi fundada pela
rainha africana Nã-Agotimé do Daomé, que fora vendida e trazida para
São Luís como escrava. O filme acompanha o cotidiano da preparação e
da realização de uma grande festa da casa, tendo como figura central a
velha vodunsi e suas histórias. por Bernard Belisário
Madam Deni is a vodunsi at Casa das Minas, the oldest African-Brazilian
house of worship in the state of Maranhão. It is said that the house was
founded by African queen Nã-Agotimé, of Daomé, who had been sold into
slavery and brought to the town of São Luís. The film follows the house’s
daily routine during the preparation and celebration of a great feast, centered
around the elderly vodunsi and her stories. by Bernard Belisário

Estátua!
Freeze!

Gabriela Amaral Almeida
Brasil / SP, 2014, 25’

Roteiro Script
Gabriela Amaral Almeida
Produção Production
Lara Lima

BRA 4

Rafael Urban
Câmera Camera
Edição Editing

André Brandão

Larissa Figueiredo
Música Music
Câmera Camera
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Rafael Cavalcanti

João Castelo Branco
Design de Som Sound Design
Contato Contact

Raul Arthuso

www.tuitamfilmes.com
Contato Contact
liracinematografica@gmail.com

A babá Isabel se prepara para ter seu primeiro filho. Ao mesmo tempo,
é contratada para cuidar de Joana, criança de nove anos que, segundo
a mãe, suga sua energia e adora se esconder e espionar os outros. Ao
ficar com Joana, Isabel revê sua opinião de que as crianças são seres
adoráveis. Lidando com a solidão e as angústias de sua gestação, a babá
se vê amedrontada por uma criança solitária, controladora e estranha.
A construção labiríntica do espaço, aliada a fortes atuações, cria uma
atmosfera de tensão e paranoia que nos envolve na subjetividade de um
universo feminino trabalhado de maneira sensível e instigante dentro
do gênero do suspense. por Paula Santos
Isabel, a nanny, is getting ready to have her first child. At the same time, she is
hired to care for Joana, a nine-year-old who, according to her mother, drains her
energy and loves to hide and spy on people. Spending time with Joana makes
Isabel reassess her opinion that children are adorable creatures. Dealing with
the loneliness and anguishes of her pregnancy, the nanny finds herself frightened
by a lonely, controlling and strange child. The labyrinthine construction of
space, along with powerful performances, create an atmosphere of tension and
paranoia that wraps us up in the subjectivity of a feminine universe, explored in a
sensitive and intriguing fashion within the thriller genre. by Paula Santos
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Macapá

Marcos Ponts
Brasil / MA, 2015, 8’

Roteiro Script

BRA 5

Marcos Ponts
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Macapá é uma provocação. O diretor institui o extracampo à cena e
exibe seu total controle sobre a mise-en-scène da personagem. O posto
de comando assumido por ele conduz a protagonista a uma atuação
“pronta”, engessada – blindando-a de sua própria imprevisibilidade ou
fissura. O gesto, o olhar, a expressividade e até o choro de “tia” estão
sujeitos às suas rédeas. por Clara Antunes
Macapá is a provocation. The director brings the off-screen into the scene and
displays his total control over the character’s mise-en-scène. The command
post he takes over leads the protagonist to a “ready-made”, rigid performance
– shielding it from its own unpredictability or fissure. The gesture, the look,
expressivity and even the “aunt” cry are subjected to his reins. by Clara Antunes

Atotô
Atotô

Bruno Laet
Brasil / RJ, 2015, 16’

Roteiro Script

Produção Production

Marcos Ponts e Raffaele Petrini

Janaina Diniz Guerra

Edição Editing

Edição Editing

Lucas Sá

Bruno Laet

Arte Art

Contato Contact

Jessica Gois

b.zecchin@gmail.com

Lucas Sá
Contato Contact
marcosponts@gmail.com

In the world of Atotô, the grave is the only piece of land peasants inherit. The
symbols and Christian rituals of death make up an expressionist landscape, with
chthonic and funereal contours, where the owner of owner of land and disease
also roams – the hidden king who never returned. by Bernard Belisário

André Miguéis e Bruno Laet

Produção Production

Design de Som Sound Design

No mundo de Atotô, a cova é a única porção de terra que os lavradores
têm como legado. Os signos e rituais cristãos de morte compõem uma
paisagem expressionista de contornos telúricos e fúnebres, por onde
caminha também o dono da terra e da doença – o rei encoberto que
nunca retornou. por Bernard Belisário
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Those who stay

Arthur Lins
Brasil / PB, 2015, 24’

Roteiro Script
Arthur Lins
Produção Production

BRA 5

Virgina Duan
Edição Editing
Arthur Lins
Design de Som Sound Design
Bruno Alves
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Arte Art
Sarayna Martins

Dois amigos tomam cerveja e trocam ideias em meio a caixas de
mudança em um apartamento. Conversam sobre os mais diversos
assuntos: frustrações profissionais, amores, rupturas, cinema,
indecisões, anseios, deslocamentos e escolhas que a vida os leva
a fazer. Uma noitada banal encontra força nesta construção fílmica
que trabalha abordagens autênticas, mesmo tratando de situações
corriqueiras da juventude. Ao apostar em uma narrativa fluida, em
diálogos sensíveis, em inserções metafóricas e em uma trilha sonora
envolvente, o filme nos remete à complexidade das relações e ao fluxo
inerente da vida. Assim, ele nos arrebata, lembrando a potência dos
afetos, das trocas e dos encontros. por Paula Santos
Two friends have beers and chat among moving boxes in an apartment.
They talk about a myriad of subjects: professional frustrations, lovers,
ruptures, film, indecisions, yearning, displacements and choices life leads
them to make. An evening as trivial as this finds strength in this cinematic
construction that explores genuine approaches, even if dealing with common
situations of youth. By betting on a fluid narrative, on sensitive dialogues, on
metaphorical insertions and on a compelling soundtrack, the film pulls us
into the complexity of relations and into the flow inherent to life. In this way, it
enraptures us, evoking the potency of affections, exchanges and encounters.
by Paula Santos

Outubro acabou
October is Over

Karen Akerman
e Miguel Seabra Lopes
Brasil / RJ, 2015, 24’

Roteiro Script
Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes

Tomtom – the directors’ son and the film’s protagonist – precociously discovers
his interest in cinema and throws himself into the adventure of making his first
film, encouraged by his parents and by the fascination that images and sounds
hold over him. October is over uses metalanguage and its character’s fantastical
image in order to refer back to the infancy of cinema itself. by Carla Maia

Produção Production
Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes
Câmera Camera
Paulo Menezes
Edição Editing
Karen Akerman e Miguel Seabra Lopes
Elenco Cast
Antonio Akerman Seabra, Karen Akerman

Contato Contact

Tomtom – filho do casal de diretores e protagonista da obra – descobre
precocemente seu interesse pelo cinema e se lança na aventura de
fazer seu primeiro filme, estimulado por seus pais e pelo fascínio
que as imagens e sons exercem sobre ele. Outubro acabou vale-se da
metalinguagem e da fabulosa figura de seu personagem para remeter
à infância do próprio cinema. por Carla Maia
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Aqueles que ficam

e Miguel Seabra Lopes

arthurlins01@gmail.com
Contato Contact
cargocollective.com/migka
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MOSTRA
COMPETITIVA
MINAS
MINAS COMPETITION
MG 1 86’

> 22, terça, 19h15
> 23, quarta, 21h

mg 1

MG 2 88’
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> 23, quarta, 19h15
> 24, quinta, 21h
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Subsolos

Underground
Simone Cortezão
Brasil / MG, 2015, 33’

Roteiro Script
Simone Cortezão
Produção Production
Ana Moravi

Uma mulher desalojada pela mineração vive seus últimos dias
na cidade. A cava que cresce e leva embora toda uma montanha se
infiltra também pelo subsolo de seu sono, soterrando-a com sua casa.
Do outro lado, um operário da mineradora está prestes a abandonar
aquilo que, segundo ele, é só buraco e poeira. Paisagem terrivelmente
real em Minas Gerais, que faz lembrar os cenários devastados das
distopias inventadas pelo cinema. por Bernard Belisário
Displaced by mining, a woman spends her last days in her town. The pit which
grows and takes away an entire mountain also infiltrates the underground
of her sleep, burying her along with her house. On the other side, a mine worker
is about to leave what he calls “just a hole and dust”. A terribly real landscape
in the state of Minas Gerais brings to mind the devastated settings of dystopian
movies. by Bernard Belisário

Oxalá e a criação
do mundo

Uma história sobre a concepção da vida, baseada na mitologia Iorubá. A
animação experimental, que utiliza como narração o estilo de oralidade
da cultura afro-brasileira, parte de um tempo em que o mundo pertencia
apenas à imaginação de Olodumaré, o ser supremo do céu. A Oxalá e
Ododua, seus filhos, foi concedida a dádiva da criação da Terra e dos
seres vivos que a habitariam. por Clara Antunes

Denis Leroy
Brasil / MG, 2014, 7’

A story about the conception of life, based on Yoruba mythology. The
experimental animation, that employs the African-Brazilian oral expression in
its narration, begins at a time when the world belonged only to Olodumaré,
the supreme being in heaven. To Oxalá and Ododua, his sons, was granted
the gift of the creation of Earth and the living creatures which would inhabit it.

Oxalá and the creation
of the world

Música Music
Marcos Nascimento e Carla Gomes

by Clara Antunes

Produção Production
Joana Renno

Paulo Menezes
Edição Editing
Arte Art

mg 1

mg 1

Edição Editing

Breno Fortes e Marco Nick

Simone Cortezão
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Edição de Som Sound Editing
Design de Som Sound Design

Bruno Soares

Simone Cortezão
Arte Art
Contato Contact
scortezao@gmail.com

Denis Leroy
Contato Contact
denis@leroystudio.com.br
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Cruel birds of dawn

João Toledo
Brasil / MG, 2015, 21’
Roteiro Script
João Toledo
Produção Production

mg 1

Marcella Jacques
Edição Editing
João Toledo
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Design de Som Sound Design
Gustavo Fioravante
Câmera Camera
Bruno Risas
Contato Contact
jojonowa@gmail.com

A fragmentação narrativa e a estranheza das situações, mesmo as mais
banais, criam uma atmosfera de desconexão e mal estar que favorece a
composição do personagem principal, jovem um tanto solitário, apesar
de seus encontros ocasionais. Com discretas doses de humor, o filme
trabalha a melancolia a partir de planos bem cuidados e de uma trilha
sonora composta por sons e ruídos que tensionam o visível, como o
canto dos pássaros que inspira seu título. por Carla Maia
The narrative fragmentation and the strangeness of situations, no matter how
trivial, create an atmosphere of disconnection and uneasiness that favors the
construction of the main character, a young man who is somewhat lonely, in
spite of occasional encounters. With mild doses of humor, the film explores
melancholy through carefully composed shots and a soundtrack made up of
sounds and noises which tension the visible, such as the singing of the birds
that inspire the title. by Carla Maia

Nossa casa
Guarani-Kaiowá

Our home–Guarani-Kaiowá
Mariana Fagundes
Brasil / MG, 2015, 25’

O filme aborda a questão fundiária dos povos Guarani e Kaiowá, no
Mato Grosso do Sul, a partir de entrevistas com o antropólogo Spency
Pimentel, com o Procurador Marco Antônio Delfino e com lideranças
das terras retomadas, como Otoniel Ricardo, Dionísio Gonçalves e Estér
Salina, de Arroio-Korá; Bernardo Vera, de Ypo’i; e Marcelina Salina, de
Pirajuí. por Bernard Belisário

Co-direção Co-Direction

The film approaches the Guarani and Kaiowá indigenous peoples land issues, in
the Brazilian state of Mato Grosso do Sul, through interviews with anthropologist
Spency Pimentel, Federal Attorney Marco Antônio Delfino and leaderships of the
occupied lands, such as Otoniel Ricardo, Dionísio Gonçalves and Estér Salina,
from Arroio-Korá; Bernardo Vera, from Ypo’i; and Marcelina Salina, from Pirajuí.

Luis Abramo

by Bernard Belisário

Produção Production
Noctua Ideias e Conteúdos
Fotografia Cinematography
Luis Abramo e Mariana Fagundes
Som Sound
Leonardo Rosse
Montagem Editing
Ana Carolina Soares e Fabian Remy
Contato Contact
noctua.art.br
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Como são cruéis
os pássaros
da alvorada
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Confinement

Francisco Franco e Luiz
Fernando Priamo
Brasil / MG, 2015, 22’

Roteiro Script
Francisco Franco
Produção Production

mg 2

Francisco Franco
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Edição Editing
Francisco Franco

Resguardo pretendia documentar os torneios leiteiros do interior de
Minas. Até cruzar com a família de Melentina, Terezinha e Waldivina.
Nesse momento, o filme encontra seu rumo e lança um olhar sobre as
três gerações de mulheres fortes e instigantes. Expondo as lendas que
os moradores da cidade criaram em torno da família, o filme adentra
a intimidade da casa e da vida das personagens. Traz à tona a força da
matriarca, a “sapequice” e a doçura de uma de suas filhas e as inquietudes da jovem neta, bem como os conflitos e os afetos que permeiam
as relações entre elas. por Paula Santos
Resguardo intended to document the milking tournaments in the Minas
Gerais countryside. Until it stumbled upon the family of Melentina, Terezinha
and Waldivina. At this point, the film finds its direction and looks at the three
generations of strong and interesting women. Revealing the legends the locals
have created regarding the family, the film penetrates the intimacy of the home
and the lives of the characters. It brings out the strength of the matriarch, the
mischief and sweetness of one of her daughters, and the restlessness of the
young granddaughter, as well as the conflicts and affections that permeate their
relationships. by Paula Santos

O grande vencedor
The Great Game

Thiago Taves Sobreiro
Brasil / MG, 2015, 23’

Roteiro Script
Thiago Taves Sobreiro
Produção Production
Matheus Antunes
Edição Editing
Matheus Antunes
Arte Art

Direção de Fotografia Cinematography

Alessandra Veloso, Ronan Carletto e

Luciano de Azevedo

Matheus Antunes

Som Sound

Câmera Camera

André Medeiros

Matheus Antunes e Thiago Taves Sobreiro

Contato Contact

Contato Contact

inhamis.com

www.leben108.com

Knuckle-cracking é um esporte surgido na Alemanha dos anos 40 que
consiste na disputa direta entre dois competidores e que oferece o
título de campeão àquele que produzir o estalo de dedos mais sonoro.
Demócrito é o primeiro participante brasileiro da história mundial e,
assim, está exposto a extremas competitividade e pressão. O grande
vencedor é um filme destemido, pois arrisca figurar uma Berlim
Ocidental da década de 80 dispondo de um baixo orçamento, utilizando
imagens de arquivo e tendo sido aparentemente gravado em poucas
locações da cidade de Belo Horizonte. É nesse ponto que o curta
cresce, pois assume suas limitações, instituindo criatividade e humor à
estruturação do roteiro. por Clara Antunes
Knuckle-cracking is a sport created in Germany in the 1940s. It pits two
competitors against each other and offers the title of champion to the one
who produces the loudest knuckle crack. Demócrito is the first Brazilian in
history to participate and is, therefore, subject to extreme competition and
pressure. O grande vencedor is a fearless film, because it dares to present
a 1980s West Berlin on a low budget, using archive footage and apparently
shooting in a few locations in Belo Horizonte. That is where the film thrives,
because it admits its limitations, instilling creativity and humor into the
structure of the script. by Clara Antunes
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2132 km

Haendel Melo
e Stephanie Romualdo
Brasil / MG, 2014, 20’

Roteiro Script
Haendel Dias Melo
Produção Production

Pagando tributo ao road movie, o filme se abstém de explicitar pontos
de partida ou chegada para focar situações de deslocamento e deriva.
A rarefação dos diálogos e da narrativa contrasta com a densidade
da fotografia, de modo a expressar certo vazio existencial através da
vastidão da paisagem, atravessada pelos personagens em seu retorno
para casa, acompanhados do corpo do amigo morto. por Carla Maia
Paying tribute to road movies, the film refrains from clearly stating points
of departure or arrival in order to focus on situations of displacement and
drift. Rarefied dialogues and narrative contrast with dense cinematography,
expressing a certain existential void through the vastness of the landscape,
traversed by the characters on their way back home, accompanied by the
body of their dead friend. by Carla Maia

Digitaria ex Machina
Digitaria ex Machina

Gabriel Sanna
Castello Branco
Brasil / MG, 2015, 19’
Roteiro Script
Gabriel Sanna Castello Branco
Produção Production
Gabriel Sanna Castello Branco

Joana Renno

mg 2

Edição Editing
Edição Editing

Gabriel Sanna Castello Branco

Haendel Dias Melo
Música Music
Música Music
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Daniela Caldellas e Daniel Albinati

Felipe Fantoni
Elenco Cast
Câmera Camera

Daniela Caldellas e Daniel Albinati

Diogo Lisboa e Rick Mello
Contato Contact
Contato Contact
guifiuza@me.com

sannagabriel@gmail.com

Digitaria ex machina adentra o universo da cena noturna de música eletrônica. Cena protagonizada, no filme, por uma mulher e um homem,
o duo Digitaria. Mais do que retratar o tour do grupo, o filme constrói,
sobretudo, uma forte imersão e experiência sensorial. Um cinema de
sensações. A relação erótica que a câmera constrói com os corpos.
Corpos que não se tocam. Silhuetas e luzes em movimento. Projeções
de rostos, bocas, olhos. Letras melancólicas combinadas com sons
pulsantes. O tédio diurno pós shows. Vazio. Sensualidade. Texturas. Câmera lenta. Inércia. Repetição. We’re not machines. We’re not robots.
Na contramão do videoclipe, o filme perdura no tempo e constrói um
ritmo provocativo que nos conduz a estados de letargia e hipnose dentro
desse mundo habitado pela plastic population. por Paula Santos
Digitaria ex machina enters the universe of electronic music nightlife. In the
film, its protagonist is the man-woman duo Digitaria. More than just recording
them on tour, the film constructs a strong immersion and sensorial experience.
A cinema of sensations. The erotic relationship the camera establishes with the
bodies. Bodies that do not touch. Moving silhouettes and lights. Projections of
faces, mouths, eyes. Melancholy lyrics combined with pulsating sounds. The
daytime post-show boredom. Emptiness. Sensuality. Textures. Slow motion.
Inertia. Repetition. We’re not machines. We’re not robots. Going the opposite
direction of the music video, the film lingers in time and builds a provocative
rhythm that leads us into lethargic and hypnotic states, in this world inhabited by
the plastic population. by Paula Santos
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MOVIMENTOS
DE MUNDO

WORLD MOVEMENTS EXHIBITION
MOV 1 74’

> 19, sábado, 19h30
> 20, domingo, 19h
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MOV 2 84’
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> 20, domingo, 17h30
> 21, segunda, 20h30
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MOSTRA
MOVIMENTOS
DE MUNDO
Por Carla Italiano
e Vinicius Andrade

mg 1

Pelo sexto ano consecutivo,
essa mostra realiza, com
sensibilidade, a tarefa de
refletir a diversidade de
experiências temáticas
e formais ensejadas na
produção internacional,
bem como as inquietações
pessoais e sociais que
encontram nas imagens
sua via privilegiada de
manifestação.
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A decisão pela permanência da mostra Movimentos de Mundo em
mais uma edição do FESTCURTASBH não foi particularmente difícil.
Pelo sexto ano consecutivo, essa mostra realiza, com sensibilidade,
a tarefa de refletir a diversidade de experiências temáticas e formais
ensejadas na produção internacional, bem como as inquietações
pessoais e sociais que encontram nas imagens sua via privilegiada
de manifestação. Ainda assim, precisamos refundar esse espaço a
cada ano, atentos ao que a pluralidade das obras nos revela enquanto
sintoma de mundo e de cinema.
Constituindo um mosaico híbrido de espaços, personas e modos de
narrar, os sete curtas que integram a seleção deste ano parecem
sublinhar o imbricamento e as tensões presentes nas relações entre
o indivíduo e os distintos modos de sociabilidade e de coletividade.
Seja no âmbito aparentemente mais particular da vida de um
sujeito, seja nas esferas familiar ou social, vemos, nesta mostra,
movimentos singulares em direção às mais diversas questões –
como imigração, morte, repressão, errância social e relações de
gênero –, as quais são retratadas a partir de procedimentos formais
igualmente estimulantes.
Em The Bicknell, o espectador fica diante de uma espécie de painel
familiar. A história se desenrola como um passeio por entre os
membros de uma família escocesa, reunidos num já tradicional
encontro, e por entre suas memórias, evocadas ora na forma
de imagens de arquivo, ora na forma de entrevistas. O dinâmico
registro é feito por uma das filhas da família, emblematicamente
ajudada pelo pai e singularmente comprometida com as vivências
das gerações que a precederam, sobretudo no que diz respeito ao
ato de filmar, gesto reflexivo que funda e atravessa o próprio filme.
Já Flying phosphorus and shooting stars é um curta sobre o ato de
contar histórias fantásticas. As narrativas abarcam desde a morte
de um vizinho aos pés de uma montanha japonesa até um encontro
com uma estrela cadente caída, em uma mistura de testemunho,
encenação e devaneios imagéticos de moldes bastante ensaísticos.
A escolha por dissociar som e imagem, aliada ao potente trabalho
com o extracampo, faz com que o filme reserve para si certo
grau de opacidade. E se, por um lado, o interesse não reside em
se aprofundar nos personagens ou em seus contextos imediatos,
é a atmosfera onírica criada por suas palavras que gradualmente
cativa o espectador. Tais palavras, quando descoladas dos que as
proferiram, parecem livres para se associar a outros espaços e para
evocar diversas experiências, épocas e mitologias que nos soam,
elas também, estranhamente familiares.
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No limite entre realidade e fábula, procedimentos reflexivos e
traços ficcionais, Hide and Seek enraiza-se em um território de
possibilidades documentais potentes – um campo de refugiados
sírios. O curta mostra um jogo de esconde-esconde que extrapola
a brincadeira infantil retratada no decorrer do filme e envolve uma
rede mais ampla de fatores políticos, culturais e históricos. Assim,
o território de exilados aparece em suas diversas faces, problemas
e desenhos – internos e externos –, devolvendo ao filme uma história
aberta que precisa ser assumida e reelaborada.
Lampejos luminosos em meio à escuridão do mar da Tunísia:
assim transcorre grande parte de El Damassa. O pouco que nos é
efetivamente revelado, seja pelo uso de lanternas fugidias ou pela
luz forte do luar, é acompanhado de ruídos indistintos, palavras de
ordem, nomes sem rostos: Hedi, Zied, Fahmi. Enquanto isso, nossa
atenção se volta para o ofício que está sendo ali desempenhado:
uma pesca noturna durante o mês do Ramadã, realizada por jovens
estudantes que retornaram temporariamente ao país de origem,
como faz questão de informar a narração introdutória do filme –
texto cuja matriz, ao mesmo tempo poética e etnográfica, remete
fortemente ao cinema de Jean Rouch. É a "damassa", rede de pesca
coletiva, que opera como trama que une aquelas figuras em uma
mesma atividade, exaustiva e igualmente recompensadora.

Não é só da Rússia, de Taiwan ou da Escócia que emergem esses
movimentos de mundo: A outra margem, único curta nacional
a integrar a mostra, nos revela um Mato Grosso do Sul ainda
desconhecido. Nessa terra marcada por conflitos agrários, espécie
de “velho-oeste” brasileiro dos tempos atuais, acompanhamos Jean
em sua caminhonete branca, vagando sem rumo por uma típica
noite em cidade de interior. O estereótipo de homem xucro está no
cerne da narrativa, sendo gradualmente tensionado pelos sinais
de uma ambiguidade existencial que complexifica o personagem
e impulsiona o filme. Por fim, é a trilha sonora romântica –
diegeticamente oriunda de uma rádio local – que embala a
noite, culminando na bela performance ao final, que bem sublinha
o olhar cuidadoso que o filme lança em direção a um universo
masculino, viril, e também, por que não, bastante sentimental.
Diante dos ricos traços delineados nessas produções, fazemos
o convite para uma partilha de olhares tão diversos quanto as
perspectivas dos filmes. Acreditamos que essa partilha não apenas
inspira nossas percepções estéticas, mas também nos faz avançar no
sentido de uma compreensão mais aguda do mundo contemporâneo
e de suas variadas formas de vida e de visibilidade.

Já em Pan Zhog, chama atenção o olhar para os pequenos momentos
e gestos. Explorando uma temporalidade detida, o filme acompanha
o cotidiano de amizade de duas mulheres num subúrbio de Taiwan
– cotidiano esse devotado ao preparo cuidadoso de refeições.
Sugerindo uma ligação íntima entre as práticas espirituais e as
ocupações diárias das mulheres, as imagens do filme nos propõem
uma contemplação das relações afetivas e dos (des)caminhos que
podem modificá-las.
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Sob uma chave um tanto distinta, Den Pobedy toma como ponto de
partida um evento recente de repercussão internacional: a legislação
aprovada na Rússia, em 2013, que passou a proibir manifestações
de homossexualidade no país. O documentário tem como linha
condutora as ações e os depoimentos de jovens casais, filmados em
suas residências. Seus testemunhos denunciam a perseguição e a
intolerância aos homossexuais no país. Os procedimentos formais
denotam certo grau de convencionalidade que se aproxima do
documentário de denúncia, tão frequente no meio televisivo, embora
tais escolhas não cheguem a ofuscar a urgência e a relevância do
tema abordado.
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world
MOVements
exhibition
by Carla Italiano
and Vinicius Andrade

For the sixth consecutive
year, the exhibition performs,
with great sensibility,
the task of reflecting the
diversity of themes and
formats realized in works
from around the world,
as well as the personal and
social concerns that have
found in image a privileged
way for manifesting
themselves.

Deciding to once more have the Movements of World Exhibition in this
year’s FESTCURTASBH wasn’t too difficult. For the sixth consecutive
year, the exhibition performs, with great sensibility, the task of
reflecting the diversity of themes and formats realized in works from
around the world, as well as the personal and social concerns that
have found in image a privileged way for manifesting themselves.
And yet, we must each year deepen this space, watchful of what the
plurality in the works reveals as to the status of the world and of
cinema.
Making up a hybrid mosaic of spaces, personae, and ways of narrating,
the seven short films in this year’s program seem to underline the
juxtapositions and tensions in the relations between the individual
and the different ways of social interaction and collectiveness.
Be it in a subject’s (apparently) most private sphere, or in the family
or social milieus, we see in this exhibition unique movements toward
a variety of issues – such as immigration, death, repression, social
drifting and gender relations –, portrayed using formal procedures
equally stimulating.
In The Bicknell, viewers are placed in front of a family tableau
of sorts. The story develops as a stroll among the members of a
Scottish family, gathered at an already traditional get-together, and
among their memories, evoked at times through archive footage, at
times through interviews. The dynamic record is made by one of the
daughters, tellingly helped by her father and singularly committed
to the life stories of the generations that came before her, especially
with regards to the act of filming, a reflexive gesture that grounds
and permeates the film.
Flying phosphorus and shooting stars is a short film about the act
of telling fantastic tales. The narratives include stories such as
the death of a neighbor at the foot of a Japanese mountain, and an
encounter with a fallen star, in a mixture of accounts, acting, and
imagetic reveries with strong contours of an essay.
Choosing to dissociate sound an image, and powerfully working
the off screen element, make the film hold on to a certain degree
of opacity. And although going deeper into the characters or their
immediate contexts is not the concern, it is the dreamlike atmosphere
created by their words that gradually captivates the viewer. Those
words, when detached from their speakers, seem free to connect
to other spaces and to evoke a number of experiences, epochs, and
mythologies that will also sound strangely familiar to us.
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At the limit between reality and fairytale, reflexive procedures and
fictional strokes, Hide and Seek takes roots in a territory of powerful
documental possibilities – a Syrian refugee camp. The short film
shows a game of hide-and-seek that extrapolates the children’s
game and involves a wider net of political, cultural and historic
factors. In this way, the exile territory appears in its many facets,
problems and outlines – internal and external –, returning to the
movie an open history that must be owned and reworked.
Flashes of light in the darkness of the Tunisian sea: this is a large
portion of El Damassa. The little we are actually shown, whether by
fleeting flashlights or by the bright moonlight, is accompanied by
indistinct sounds, commands, faceless names: Hedi, Zied, Fahmi.
Meanwhile, we draw our attention to the task being performed:
a night fishing incursion during Ramadan, carried out by young
students temporarily back in their home country, as the opening
narration pointedly informs us. This text’s matrix, at once poetic and
ethnographic, strongly recalls the cinema of Jean Rouch. It’s the
“damassa”, the collective fishing net, that operates as a web, bringing
together those characters into the same activity, as exhausting as it
is rewarding.

west”, we follow Jean in his white truck, driving around aimlessly in
a typical small town evening. The “rugged man” stereotype is central
to the narrative, being gradually tensioned by signs of an existential
ambiguity that makes the character more complex and drives the
film forward.
Finally, it is the romantic soundtrack – diegetically provided by a
local radio station – that stirs the night, culminating in the beautiful
performance at the end, that successfully underlines the mindful
gaze the film casts on a universe that is masculine, virile, and also –
why not? – quite sentimental.
Given the rich contours of these productions, we invite viewers to
share gazes as diverse as the films’ perspectives. We believe this
sharing not only inspires our aesthetic perceptions, but also moves
us forward, towards a more acute understanding of the world today,
with its many ways of life and of visibility.

Pan Zhog, by its turn, is remarkablein the way it focuses on little
moments and gestures. Exploring a suspended temporality, the
film follows the day-to-day of a friendship between two women in a
Taiwan suburb. This everyday is devoted to the careful preparation
of meals. Suggesting an intimate relationship between spiritual
practices and women’s daily occupations, the film’s images propose
a contemplation of personal relationships and the paths and detours
that can modify them.
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Under a somewhat different code, Den Pobedy’s starting point is a
recentevent of international repercussions: legislation banning
homosexual manifestations passed by Russia in 2013. The
documentary’s guiding thread are the actions and accounts of
young couples, filmed in their homes. Their testimonies denounce
the persecution and intolerance of homosexuals in the country.
The film’s formal procedures are conventional to a certain degree,
likening it to the exposes so frequent in television. However, these
choices do not overshadow the urgency and relevance of the film’s
theme.
These world movements do not emerge only in Russia, Taiwan,
or Scotland: A outra margem, the only Brazilian short film in the
program, reveals to us a still unknown Mato Grosso do Sul. In this
area marked by land conflicts, a kind of modern Brazilian “wild
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A outra margem
The other margin
Nathália Tereza
Brasil / MS, 2015, 26’

Sábado à noite, Centro
-Oeste brasileiro. Jean é um “agroboy” que
escuta a rádio local na qual as pessoas deixam mensagens de amor.
Saturday night, the Brazilian Central-West region. Jean is an “agroboy”*
who listens to a local radio station people send their love messages to.
*N.d.T.: A combination of “agrarian” and “playboy”,the word is derogatory slang for a young man living in
a farm or small town who is (or appears to be) wealthy, and who is constantly showing off with the right

the bicknell
os bicknell

Genevieve Bicknell
Reino Unido, Escócia,
2014, 17’

cars, clothes, girlfriends and parties. The difference between an “urban” playboy and an “agroboy” is that

Roteiro Script
Nathália Tereza

the latter will, in spite of his wealth, proudly identify himself with a number of “redneck” elements, such
as country clothes and boots, a love of country music, and big trucks. “Agroboys” fancy themselves at once
cowboys and playboys.

Produção Production
Genevieve Bicknell

Eu pertenço a uma família à qual não tenho certeza se quero pertencer.
Temos um brasão que aplicamos em nossas camisetas, escrevemos
livros de genealogia sobre nós mesmos, e todo ano competimos em
um torneio de golfe à fantasia. Este é um filme sobre amor, controle
e a forma como nossas famílias nos moldam–até aqueles de nós que
acreditavam estar a salvo.
I belong to a family that I’m not sure I want to belong to. We have a crest
that we emblazon on t-shirts, we write genealogical books about ourselves,
and every year we compete in a fancy-dress golf tournament. This is a film
about love, control and how families shape us, even those of us who thought
ourselves safe.

Produção Production
Ana Paula Málaga

Edição Editing

Tomas von der Osten e Nathália Tereza

Design de Som Sound Design
Pete Smith

MOV 1

MOV 1

Genevieve Bicknell
Edição Editing

Design de Som Sound Design
Tiago Belo
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Câmera Camera
Genevieve Bicknell

Câmera Camera
Eduardo Azevedo

Música Music
Gareth Griffiths

Contato Contact
diadorimfilmes@gmail.com

Contato Contact
genbicknell@hotmail.com
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dia da vitória
Alina Rudnitskaya
Rússia, 2014, 29’

Roteiro Script
Sergey Vinokurov
Produção Production

MOV 1

Sergey Vinokurov
Edição Editing
Alina Rudnitskaya
Som Sound
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Alexsey Antonov

É possível falar da Rússia de Putin, com suas contradições e
problemas, em 29 minutos? Não, mas Den pobedy é um pedaço da
Rússia moderna mostrada através das histórias dos protagonistas.
Em 2013, o parlamento russo aprovou uma lei proibindo a “apologia
de relações sexuais não-tradicionais dirigida a menores”. A lei
levou a uma intensificação da homofobia na sociedade russa. Uma
parada militar acontece lá fora, enquanto os protagonistas estão
em seus aconchegantes apartamentos, nos contando sobre suas
vidas desde que a lei entrou em vigor. “Depois dos judeus e dos
gays”, diz um deles, “só falta agora uma lei contra as bruxas”.
Bem-vindo à Idade Média, bem-vindo à Rússia atual.
Is it possible to tell about Putin's Russia with its contradictions and problems in
29 minutes? No, but Den pobedy is one of the sections of modern Russia shown
though the protagonists stories. In 2013 the Russian State Duma passed a law
forbidding propaganda supporting non-traditional sexual relationship among
minors. This law led to an intensification of homophobic feeling in society. There
is a military parade is marching outside while the protagonists are sitting in
their cozy apartments and telling us about their lives since the law was adopted.
"After the Jews and queers”, - one of them says, - "all that's missing is a law
against witches". Welcome to the Middle Ages, welcome to Russia today.

El damassa
el damassa

Simon Serna
França, 2014, 13’

Roteiro Script
Simon Serna
Produção Production
Sergey Vinokurov
Edição Editing
Margaux Serre
Edição de Som Sound Editing
Jules Wysocki
Câmera Camera

Câmera Camera

Simon Serna

Fedor Bakulin
Contato Contact
Contato Contact
cinedoc@mail.ru

sernasimon@gmail.com

Uma noite em 2013, durante o mês do Ramadan nas ilhas Kerkennah,
Tunísia. Hedi solta as amarras de duas falucas para uma pesca de
tainha. Suatripulação é composta exclusivamente de homens jovens.
A maior parte deles são estudantes, em casa para as férias. Sob o
comando do capitão El Rais, eles se jogarão na água. Então terão que
dar conta das redes cheias e pesadas, correr pelos bancos de areia,
embora a água esteja na altura do torso, e rodear os cardumes o mais
rápido possível. Eles vão repetir o processo em torno de dez vezes por
noite, e mais de uma vez o esforço os fará praguejar entre dentes.
Ao amanhecer, irão trabalhar sob um sol de Ramadan, mais uma vez
desempenhando seus papéis.
A night during the 2013 Ramadan, in the Kerkennah Islands, Tunisia. Hedi
sets two feluccas afloat for a mullet shoal hunt. His crew is exclusively
composed of young men. Most of them are students, come home for the
holidays. Under command of captain El Rais, they will throw themselves
into the water. Then they will have to manage the heavy, night-filled nets,
run the shallows in spite of chest-high water, and circle the shoal of fish as
quickly as possible. They will repeat this fishing process around ten times
each night, and more than once the effort will make them curse through
their teeth. At dawn, they'll go to work under a Ramadan sun, once again
playing their part.

MOV 2

Den pobedy
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Fósforo voador
e estrelas cadentes
Akiko Okumura
França, 2015, 15’
Produção Production
Jacky Lautem

MOV 2

Direção de fotografia Cinematography
Koji Onomichi
Áudio Audio
Maxence Ciekawy

O filme é composto de cenas curtas baseadas em fenômenos
sobrenaturais vivenciados por pessoas – nem supersticiosas, nem
religiosas – no Japão. A história começa com uma entrevista de uma
senhora japonesa de 67 anos que, quando criança, costumava observar
os fogos-fátuos em sua vila, que já não existe mais. Este filme trabalha
um diálogo entre o mundo tradicional e o mundo moderno, contrapondo
eventos fantásticos a realidades cotidianas. Os dois tipos de paisagem
demonstram tanto a ruptura de uma época quanto a evolução de outra, e
fazem deste encontro matéria-prima para uma história nova e possível.
The film is made up of short scenes based on supernatural phenomena
experienced by people in Japan, neither religious nor superstitious. The story
begins with an interview with a 67 years old Japanese lady who, as a child
used to spend watching the will-o'-the wisps in her village that no longer
exists. This film works towards a dialogue between the old world and the
modern world by setting fantastic events against everyday realities. The two
types of landscape show both the rupture of an epoch and the evolution of
another one, and make this encounter the material for a new, possible story.

Hide and seek
esconde-esconde

David Muñoz
Espanha, 2015, 23’

Uma equipe de cinema viaja ao Líbano para filmar um jogo de escondeesconde em um campo de refugiados sírios.
A film crew travels to Lebanon to shoot a "Hide & Seek" game film in a
Syrian refugee camp.

Roteiro Script
David Muñoz
Produção Production
David Muñoz
Edição Editing
David Muñoz

MOV 2

flying phosphorus
and shooting stars

Contato Contact
www.davidmunoz.es
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Montagem Editing
Akiko Okumura e Léo Ghysels
Direção de Arte Art Direction
Patrick Bailly e Maitre Grand
Contato Contact
akiko_clone_@hotmail.com
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pan zhog
pan zhog

Hsin-Wei Chen
Taiwan, 2015, 33’

Roteiro Script
Hsin-Wei Chen
Produção Production

MOV 2

Pei-An Chao
Edição Editing
Hsi-Wei Chen
Câmera Camera
Yan-Yan Wong
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Mixagem de Som Sound Mixing
Sheng Wen Yan
Contato Contact
weispa@gmail.com

Mori-so & Gim eram vizinhas, amigas e sócias em um bufê há décadas.
Um dia, Mori-so recebe um telefonema avisando a morte de sua melhor
amiga. O fim da vida de repente estava tão próximo. Depois disso,
a vida cotidiana parece seguir em frente como sempre, mas Mori-so
está inteiramente ciente da vida que se foi. Ela decide preparar uma
ceia para Gim e suas famílias, para dizer adeus da maneira que elas
sabiam melhor.
Mori-so & Gim were neighbors, friends and partners of banquet catering for
decades. One day Mori-so got a mid-night phone call sending the message
of her best friend's death. The end of life suddenly approached so near. Daily
life seemed revolving as usual afterwards yet Mori-so was well aware of
the missing one. Mori-so decide to cater a supper for Gim and her families
to say goodbye in the way they both familiar with.

MOSTRA
VISUALIDADES

VISUALITIES EXHIBITION
VISUAL 52’

> 22, terça, 21h
> 27, domingo, 19h
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MOSTRA
visualidades
Por luís felipe flores

visual

Ao confrontar a coerência
da visão, os filmes não
somente ressaltam a
importância da visualidade
e buscam constituir
alternativas às formas
de sensibilidade tradicionais,
como também contestam
toda uma visão de história
disputada, entre outros
lugares.
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A sensibilidade moderna – entendidas as limitações e complicações
de uma classificação das eras – foi constantemente caracterizada
pelo predomínio da visualidade. Da Renascença ao panóptico
focaultiano, do realismo à sociedade do espetáculo, passando pela
invenção da imprensa, do telescópio, da fotografia e do próprio
cinema, a dimensão escópica emerge repetidamente como sentido
central de certa ideia de modernidade. Submetida a contínuas
mudanças ao longo do tempo, essa visualidade envolve ao menos
dois aspectos distintos: por um lado, a visão enquanto operação
fisiológica e, por outro, o visual enquanto um dado social. Longe de
estarem situados em polos opostos, tais aspectos produzem, um
em relação ao outro, diferenças potenciais que constituem o campo
possível de um território visual, diferenças estas disputadas sem
cessar pelas forças, muitas vezes perversas, do discurso ou da
representação.
É interessante perceber, sobretudo, que os gestos de desarranjar
as ordenações estabelecidas dos regimes visuais, de desnaturalizar
as práticas habituais da visão, de apostar nas diferenças existentes
entre as visualidades, correspondem a uma política do olhar. É o que
está em jogo no conjunto de filmes reunidos na Mostra Visualidades.
Cada um à sua maneira, eles problematizam a suposta coerência
das formas e a estabilidade das matérias opticamente sensíveis.
Ao localizar no corpo a produção de uma visualidade exteriorizada,
Peau coloca em questão a distinção dos pontos de vista envolvidos
na fabricação cinematográfica. Convertida em tela, marcada pelas
projeções sobre o corpo ou pelas tatuagens, a pele é tomada como
meio de circulação sensível das memórias, figuras ou sentidos que
fazem parte da aparência do indivíduo e constituem os seus modos
de relação com o mundo.
Já em Quimtai, o movimento poético é, por assim dizer, invertido:
a película se torna uma verdadeira epiderme em 35mm, na qual
abstrações de formas e de ritmos inspiradas nos padrões indígenas
précolombianos são inscritas diretamente por meio de um laser.
Desse procedimento radicalmente técnico, que lembra vagamente
os métodos criativos de Brakhage em Mothlight ou em The garden
of earthly delights, emerge uma sensibilidade fundamentalmente
primitiva da imagem e do som.
Woman without mandolin traz, já de início, duas referências principais.
Por um lado, o subgênero do filmer etrato, ironicamente anunciado
pelo enquadramento frontal da mulher como em uma fotografia
3x4. Por outro, as técnicas cubistas indicadas pelo título – paródia
dos quadros de Braque e Picasso – e pela estrutura formal da obra.
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O trabalho crítico de tais elementos por meio da tecnologia digital
traz reflexões potentes sobre certa noção de visualidade ocidental,
inseparáveis de atributos sexuais, tecnológicos ou étnicos diversos.
Sobre os restos de um rosto em fragmentos, apenas o canto poderá
recompor as manifestações incompossíveis da cultura e da história.
Em Fugue, vemos projeções de frases, signos ou linhas quadriculadas,
sempre modificadas por uma figura humana e seus movimentos, sendo
estes últimos variáveis em cada uma das três partes que estruturam
a obra. A construção visual adquire certa textura comum que envolve
as luzes, os sons e as palavras. Ao mesmo tempo, o corpo móvel
constitui um verdadeiro ruído sobreposto à imagem, interferindo
nas formas que vemos e redundando na banda sonora. Essa intensa
coreografia biomecânica perturba a experiência da visão, suscitando
a reorganização sensível das relações e dos sentidos que compõem o
visível.
Na animação Planet ∑, a questão da visualidade adquire os contornos
de uma estranha cosmologia. O investimento na construção imagética
sugere inspiração científica, perceptível desde os procedimentos de
observação técnica dos insetos e partículas, até a ficção radical de um
universo em formação. Nas visões magistrais desse mundo improvável,
no degelo das criaturas, no aquecimento global, na morte das abelhas,
emergem imagens distópicas de um futuro perigosamente conectado
ao nosso próprio presente.
Finalmente, The kiss reúne sucessivas versões do filme homônimo
produzido porThomas Edison, um dos pioneiros do cinema, regravadas
ou refilmadas numa cadeia de 28 formatos analógicos, eletrônicos
e digitais em linha evolutiva. À medida que a degradação estética
se apodera progressivamente da cena original do beijo, em 35mm,
tornando-a mais e mais indiscernível, a imagem é submetida a um
processo de crescente desnaturalização. A visualidade pode ser
entendida, aqui, como um problema fundamentalmente tecnológico,
conectado aos modos, suportes e formatos disponíveis para ver,
fabricar ou transmitir imagens audiovisuais.
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Vale dizer que não existe homogeneidade visual ou semântica no recorte
que propomos. Também não se trata de dirimir as fecundas diferenças
existentes entre as obras escolhidas. Em cada uma delas, persistem
vibrações, pulsos e ritmos que impedem a visão de se fechar; tremores
que perturbam as premissas estéticas sedimentadas nos dispositivos
de visibilidade modernos, como é o caso do cinema. Ao confrontar a
coerência da visão, os filmes não somente ressaltam a importância da
visualidade e buscam constituir alternativas às formas de sensibilidade
tradicionais, como também contestam toda uma visão de história
disputada, entre outros lugares, nas profundezas do olhar.

visualities
exhibition
by luís felipe flores

By confronting the
coherence of vision,
the films not only highlight
the importance of visuality
and strive to be alternatives
to the traditional forms of
sensibility, but also contest
an entire vision of history
disputed in, among other
places, the depths
Of the gaze.

Modern sensibility – taken into account the limitations and
complications of a classification of the ages – has constantly been
characterized by the dominance of visuality. From Renaissance to the
Foucaultian panopticon, from realism to the society of the spectacle,
through the invention of the press, of the telescope, of photography
and of cinema itself, the scopic dimension repeatedly emerges as
central to a certain idea of modernity. Subject to continuous change
over time, this visuality involves at least two different aspects: on the
one hand, vision as a physiological operation and, on the other, the
visual as social information. Far from being in opposite poles, such
aspects produce, one in relation to the other, potential differences
that constitute the possible field of a visual territory, differences
incessantly disputed by the often perverse forces of discourse or
representation.
It is especially interesting to notice that the gestures of disarranging
the established dispositions of visual regimens, of denaturalizing
the habits of vision, of betting on the differences existing between
visualities, correspond to a politics of the gaze. This is what is at
stake in the set of films presented in the Visualities exhibition. Each
in their own way, they problematize the alleged coherence of forms
and the stability of optically sensitive materials.
By placing the production of an exteriorized visuality on the body,
Peau calls into question the distinction between the points of view
involved in cinematic fabrication. Turned into screen, marked by
the projections on the body or by the tattoos, the skin is taken as a
medium for the sensitive circulation of memories, figures, or senses
that are a part of the individuals appearance and constitute his ways
of relating to the world.
In Quimtai, on the other hand, the poetic movement is, so to speak,
inverted: the film becomes epidermis in 35mm, into which abstract
forms and rhythms, inspired by pre-Colombian indigenous patterns,
are laser engraved. From this radically technical procedure, vaguely
reminiscent of the creative methods of Brakhage in Mothlight or in
The garden of earthly delights, emerges a fundamentally primitive
sensibility of image and sound.
Woman without mandolin presents, right from the start, two main
references. On the one hand, the portraitfilm subgenre, ironically
announced by the frontal framing of the woman, like on a driver’s
license photo. On the other hand, the Cubist techniques indicated
by the title – a parody on the paintings by Braque and Picasso –
and by the oeuvre’s formal structure. The critical working of such
elements through digital technology presents powerful reflections
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on a certain Western notion of visuality, inseparable from a variety
of sexual, technological, and ethnical attributes. Over the remains
of a fragmented face, only singing will be able to restore the
irreconcilable manifestations of culture and history.
In Fugue, we see projections of sentences, signs or checkered
lines, always modified by a human figure and its movements, which
vary in each of the three parts that structure the work. The visual
construction acquires a certain common texture that involves
the lights, sounds and words. At the same time, the moving body
constitutes a real noise superimposing the image, interfering with
the shapes we see and reverberating on the audio track. This intense
biomechanical choreography disturbs the experience of vision,
eliciting the sensitive reorganization of the relations and senses that
compose the visible.
In the animation Planet ∑, the issue of visuality takes the shape of
a strange cosmology. The investment in the imagetic construction
suggests a scientific inspiration, noticeable from the procedures
for the technical observation of insects and particles, to the radical
fiction of a universe being formed. In the masterful visions of this
improbable world, in the thawing of the creatures, in global warming,
in the death of bees, dystopian images of a future dangerously
connected to our present emerge.
Finally, The kiss brings successive versions of the film by the same
name produced by Thomas Edison, a cinema pioneer, rerecorded
or reshot in a chain of 28 analog, electronic and digital formats,
evolutively. As the aesthetic degradation progressively takes
hold of the original kissing scene, in 35mm, making it more and
more indiscernible, the image is subject to a process of growing
denaturalization. Visuality can be understood here as a fundamentally
technological problem, connected to the modes, media and formats
available to see, fabricate or transmit audiovisual images. It is
worth noting that there is no visual or semantic homogeneity in the
selection we propose.
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Nor is it a matter of settling the fertile differences existing between
the works chosen. In each of them, vibrations, pulses and rhythms
that keep the vision from closing persist, as well as tremors that
disrupt the aesthetic premises sedimented in the modern visibility
devices, as is the case of cinema. By confronting the coherence of
vision, the films not only highlight the importance of visuality and
strive to be alternatives to the traditional forms of sensibility, but
also contest an entire vision of history disputed in, among other
places, the depths of the gaze.

A pele cerca e forma uma tela. O que ela envolve, eu toco, e o que ela
mostra, eu exploro. É minha e sua. Conta nossas histórias, que eu
reconto. Pele é uma imagem.

quimtai

Marine Koenig
Bélgica, 2014, 12’

Skin encloses and forms a screen. What it enfolds, I touch, and what it
shows I explore. It's mine and yours. It tells our stories which I recount.
Skin is an image.

Camilo Colmenares
Alemanha, 2015, 6’

visual

pele
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quimtai

Roteiro Script

Roteiro Script

Marine Koenig

Camilo Colmenares

Produção Production

Produção Production

Giulia Desidera

Ute Dilger

Edição Editing

Animação Animation

Malena Demierre

Igor Shin Moromisato

Câmera Camera

Música Music

Loïc Carerra

Ernesto Coba

Edição de Som Sound Editing

Edição de Som Sound Editing

Malena Demierre

Malena Demierre

Contato Contact

Contato Contact

marine.koenig@insas.be

camilocolmenares@gmail.com

Um jogo de formas, padrões, ritmos e sons abstratos. Quimtai é
uma animação experimental baseada em padrões pré-colombianos
das atualmente extintas culturas indígenas Tairona e Quimbaya, da
Colômbia. A animação foi gravada a laser diretamente sobre filme
Black Lead 35mm.
Play of abstract forms, patterns, rhythms and sounds. Quimtai is an
experimental animation based upon pre-colombian patterns of the now
extinct Tairona and Quimbaya indigenous cultures of Colombia. The
animation was laser engraved directly onto 35mm Black Lead film.

visual

Peau
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mulher sem bandolim
Fabiano Mixo
Alemanha, Brasil, 2015, 5’

Um filme cubista ou um retrato de Miriam Goldschmidt.
A Cubist Film or a portrait of Miriam Goldschmidt.

fugue
fuga

Kerstin Schroedinger
Canadá, Alemanha, 2015, 8’

Roteiro Script
Roteiro Script
Fabiano Mixo
Produção Production

visual

Leonie Schäfer e Fabiano Mixo
Contato Contact
www.fabianomixo.com

Kerstin Schroedinger
Produção Production
Kerstin Schroedinger
Som Sound
Kerstin Schroedinger
Contato Contact
krstnschrdngr@gmail.com
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Em música, fuga é um estilo de composição contrapontística em duas
ou mais vozes. Desenvolve-se em cima de um tema introduzido no
início e que reaparece frequentemente ao longo da composição. Meu
filme Fugue (2015) é um experimento físico e formal para entender a
relação entre imagem, som e movimento. Os movimentos e o cenário
são informados pelos estudos do movimento conduzidos e filmados
no início do século XX, com o objetivo de usar o cinema para analisar
movimentos do trabalho manual mecânico e também conceitos de
biomecânica que elaboram a relação entre corpo e mente como uma
forma de treinamento para o ator. No filme, os movimentos registrados
também são impressos na parte do rolo que é lida pelo sensor de luz
do projetor como som ótico. O que você ouve é o que você vê. A imagem
é duplicada como movimento e o movimento é duplicado como som.
In music, a fugue is a contrapuntal compositional technique in two or more
voices. It builds on a motive that is introduced at the beginning in imitation
and recurs frequently in the course of the composition. My film Fugue (2015)
is a formal and physical experiment in order to understand the relationship
between image, sound and movement. The movements and the setting are
informed by motion studies that were conducted and filmed at the beginning
of the 20th century with the aim to use film making for analyzing motions
of manual mechanized labor as well as concepts of biomechanics that
elaborate the relation between body and mind as a form of actor’s training.
In the film the movements that are recorded are also printed on the part
of the film strip that is read as optical sound by the light sensitive sensor
of the projector. What you hear is what you see. Or the image recurs as
movement and the movement recurs as sound.

visual

woman without
mandolin
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the kiss

Planeta ∑

Em um Planeta ∑, criaturas gigantes estão presas no gelo. Explosões
submarinas desencadeiam um aquecimento global, e uma nova vida
começa para os animais.

Momoko Seto
França, 2014, 12’

In a Planet ∑, giant creatures are trapped inside the ice. Submarine
explosions provoke a global warming, and a new life begins for animals.

Luis Macías
Espanha, 2014, 9’

o beijo

Roteiro Script

Roteiro Script

Momoko Seto

Luis Macías

Produção Production

Produção Production

Dora Benousilio

Luis Macías
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- Les films de l'Arlequin & Arte
Fotografia Cinematography
Música Music

Eli Prand

Yann Leguay

Baseado no filme The Kiss (T. Edison, 1896) em seu formato original
de 35mm, esse projeto em vídeo-filme é baseado em uma refilmagem
e em uma regravação estruturais do filme original em todos os seus
formatos: analógico, eletrônico e digital, de maneira evolutiva. O filme é
uma reiteração do ato de beijar. A ênfase no beijo, repetido e multiplicado,
enquanto deteriorado em seu próprio progresso. A história da evolução
de formatos por meio de um beijo. Uma relação íntima e estética entre
formatos audiovisuais e media.
Based on the film The Kiss (T. Edison 1896) in its original 35mm format, this
video-film project is based on a structural re-shooting and re-recording
of the original film in all the existing formats: analog, electronic and
digital, in an evolutive form. The film is a reiteration of the act of kissing.
The emphasis on the kiss, repeated and multiplied, while deteriorated in
it’s own progress.The history of the evolution of formats through a kiss. An
intimate and aesthetic relationship between media and audiovisual formats.

visual

planet ∑

Música Music
Contato Contact
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Alfredo Costa Monteiro

filmsdelarlequin.com
Edição Editing
Adriana Vila
Contato Contact
www.luismacias.es
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MOSTRA
JUVENTUDES
YOUTHS EXHIBITION
JUV 1 76’

> 19, sábado, 17h30
> 25, sexta, 9h

JUV 2 82’

> 21, segunda, 9h
> 22, terça, 19h30

JUV 3 81’

> 23, quarta, 9h
> 23, quarta, 19h30
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MOSTRA
juventudes
Por gustavo jardim

Os jovens normalmente nos
convocam a pensar a ruptura.
Estamos de acordo também
que toda diferença é uma
forma de romper com aquilo
que é estável.

Neste ano, o FESTCURTASBH apresenta doze filmes para compor
a Mostra Juventudes. A primeira novidade é justamente trazer para
o plural – até o ano passado, o nome da mostra era Juventude, no
singular – o conceito dessa mostra paralela, assumindo as diferenças
inerentes aos jovens e aos cinemas. Imaginamos que selecionar obras
para Juventudes é se engajar em um olhar que busca a diferença, não
somente em um exercício de alteridade, mas também em uma tentativa
de alteração diante de uma forma de ver o mundo e o próprio cinema.
Os jovens normalmente nos convocam a pensar a ruptura. Estamos
de acordo também que toda diferença é uma forma de romper com
aquilo que é estável. “Talvez pela própria situação, pela própria
condição de transição, que traz consigo uma série de ambiguidades.
É sempre um momento também quando as regras podem ser
questionadas, testadas, experimentadas, rompidas. Na verdade,
sempre houve a possibilidade de associação entre a juventude e
a desordem, a ruptura, a descontinuidade, de desvios e rupturas
com a ordem social. Isso não é só na sociedade brasileira, está
presente até na mitologia grega e na mitologia romana”. Essas
palavras, de Helena Abramo, uma das mais respeitadas pesquisadoras brasileiras sobre a temática da juventude, vão ao encontro de
nosso olhar.

juv 1

Quando pensamos em cinema e juventudes, não estamos atentos
apenas à temática em si. Pensamos no próprio conflito cinematográfico,
ancorado em questões que se inventam no tempo e nos espaços. É
nos colocada a questão de pensar a imagem como forma de expressão
do debate entre o cinema e ele próprio, como bifurcações e travessias
que nascem da própria história do cinema, a partir de suas inúmeras
acepções mundo afora.
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Em meio à dispersão dos filmes exibidos na Mostra Juventudes,
podemos enxergar tênues liames que articulam os fragmentos
de experiência que atravessam as juventudes contemporâneas,
como: a descoberta e a reinvenção do desejo – um leve desvio de
ponto de vista, se comparado à figuração tradicional da descoberta
da sexualidade como coming of ages (por meio da representação
de sexualidades que escapam a um horizonte heteronormativo);
as possibilidades diversas de se pensar a ruptura, seja entendida
como inovação estéticopolítica ou ainda como pequeno gesto aquém
de nossa superfície normalizada, como sedução do comportamento
e da constituição de si, em um flerte com a atitude marginal;
a expansão física, o choque entre o violento e o afetivo, entre corpos e
espaços, a dimensão performática que extrapola a narratividade e que
permite que, para além dos sujeitos, corpos – humanos e inumanos –
ocupem o proscênio.
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Os filmes trazem nuances de um pensamento que perpassa muitas
questões em um só golpe cinematográfico. Ampliam o espectro e
tornam mais difícil entender o que está em jogo quando falamos
em afirmação de liberdades que borbulham no seio das juventudes
cinematográficas e sociais. Falamos de transformações que não
caminham apenas em um sentido, como é usual pensar – aplicando à
vida dos indivíduos uma linearidade progressista e considerando que
o destino é a fase adulta consciente de um processo. Aqui, o jovem
é criança, idoso, objeto e sujeito ao mesmo tempo. A sexualidade
é divergente. A violência habita os detalhes. Tudo é mais complexo
que um discurso único e é justamente isso que torna os filmes desta
mostra mais instigantes.
O que está em jogo é a forma de ver o mundo, de pensálo do ponto de
vista do cinema. Como essas imagens nos afetam? Apenas o público
em contato com esses rompantes cinematográficos poderá dizer. Os
filmes trazem mais questões que respostas, o que foi um guia para
a seleção, até porque esperamos que provoquem o espectador mais
no sentido do debate do que da simples definição de uma agenda de
preocupações e ditames.

Aqui, o jovem é criança,
idoso, objeto e sujeito
ao mesmo tempo.

youths
exhibition
by gustavo jardim

Young people usually call
upon us to think about
rupture. We also agree that
every difference is a way to
break from what is stable.

This year, the FESTCURTASBH presents twelve movies in its Youths
Exhibition. The first piece of news is the plural form – until last year,
the exhibition was called Youth, singular – of the concept behind this
program, owning the differences inherent to young people and types
of cinema. We consider that selecting works for the Youths Exhibition
is to employ a gaze which seeks the difference, not only in an exercise
of alterity, but also in an effort to change when facing other ways of
seeing the world and film itself.
Young people usually call upon us to think about rupture. We also
agree that every difference is a way to break from what is stable.
“Perhaps due to the situation, the transit themselves, which bring
along a number of ambiguities. It’s also always a moment when rules
can be questioned, tested experimented with, broken. In reality,
there has always been the possibility of association between youth
and unrest, rupture, discontinuity, deviations and ruptures from the
social order. That doesn’t apply only to Brazilian society, it is even
present in Greek and Roman mythologies”. These words, by Helena
Abramo, one of the most respected Brazilian researchers of themes
pertaining to youth, are in agreement with what we believe.
When we think of film and youths, we are not focusing on theme
alone. We think of the cinematic conflict itself, anchored as it is by
questions invented in time and spaces. We are prompted to think of
image as a way of expressing the debate between film and film itself,
as bifurcations and crossings that are born from the history of film,
given its countless definitions across the world.
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In the dispersion of the films shown in the Youths Exhibition, we can
see tenuous ligaments articulating the fragments of experience
that permeate contemporary youths, such as: the discovery and
reinvention of desire – a slight deviation of point of view, if compared
to the traditional representation of the discovery of sexuality as a
coming of age (by representing sexualities outside heteronormative
perspectives); the multiple ways of thinking of rupture, whether we
understand it as an aestheticpolitical innovation, or as small gesture
beneath our normalized surface, as a seduction of behavior and one’s
very constitution, in a flirtation with marginal behaviors; the physical
expansion, the clash between violent and affectionate, between
bodies and space, the performative dimension that extrapolates
narration and allows, beyond subjects, bodies – human or not – to
occupy the proscenium.
These films show nuances of a thinking that permeates many issues
in a single cinematic stroke. They widen the spectrum and make it
harder to grasp what’s at stake when we speak of affirming liberties
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which bubble in the hearts of cinematic and social youths. We speak
of transformations that do not move in a single direction, as one
might think – applying to individuals’ lives a progressive linearity and
considering that the destination is the adult phase, conscious of a
process. Here, the young person is child, elder, object, and subject at
once. Sexuality is divergent. Violence lives in the details. Everything
is more complex than a single discourse and that is precisely what
makes the films in this exhibition more provocative.

Here, the young person
is child, elder, object,
and subject at once.

juv 1

What is at stake is the way of seeing the world, of pondering it from
cinema’s standpoint. How do these images affect us? Only the public
in contact with these cinematic bursts will be able to answer. The
films present more questions than answers, which was a guideline
for the selection, given that we expect them to incite viewers
into debating rather than simply defining an agenda of concerns
and rules.
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Se mamãe não tá feliz,
ninguém tá feliz
Mea de Jong
Holanda, 2014, 24’

“Se você quer fazer um filme sobre mulheres independentes, não deveria
fazer um filme sobre a nossa família?” E, assim, mãe e filha embarcam
juntas numa jornada para fazer um retrato das quatro gerações, que
se viraram todas sem um homem. Uma misteriosa tradição familiar
emerge, da qual a mãe se orgulha, mas a filha tem suas dúvidas.
“If you want to make a film about independent women, shouldn’t you make
a film about our family?” And so mother and daughter embark on a journey
together to make a portrait about the four generations who all managed
without a man. A mysterious family tradition slowly emerges. One the
mother is proud of, but the daughter has her doubts.

mine de rien

como se nada fosse
Grzegorz Jaroszuk
França, 2014, 19’

Roteiro Script
Grzegorz Jaroszuk

Produção Production
Chris Stenger e Juul op den Kamp

Produção Production
Sébastien Aubert
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Câmera Camera
Nina Badoux

Som Sound
Delphine Malaussena

Design de Som Sound Design
Laura Solleveld

Uma funcionária de um zoológico varre o chão diante da jaula de um
puma.Seus colegas a ignoram, nem mesmo se dignam a responder às
suas saudações. Após milagrosamente sair ilesa de um assalto a uma
mercearia, ela percebe que as pessoas não a notam mais, incluindo
seu marido e filho. Ela quer se tornar “alguém”. Um dia, ouve falar de
uma peça teatral que os funcionários do zoológico estão preparando.
Acaba conseguindo um papel que pode dar a ela o tão aguardado
reconhecimento...
An employee of a zoo sweeps in front of a puma's cage. Her colleagues ignore
her, they don’t even deign to respond to her greetings. After miraculously
getting out unscathed from hold-up in a grocery shop, she realizes that
people don’t notice her anymore, including her husband and her son. She
wants to become “somebody”. One day, she hears about a play that the zoo
employees are preparing. She ends up landing a role that could bring her
the long-awaited recognition…
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If Mama Ain’t Happy,
Nobody’s Happy

Música Music
Rim Laurens
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Edição Editing
Jose Van Koppenhagen

Edição Editing
Krzystof Komander

Música Music
Jesper Ankarfeldt

Contato Contact
distribution@adastra-films.com

Contato Contact
meadols@hotmail.com
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Gleichgewicht

Denise, uma jovem de 20 anos, visita quase todos os dias o parque
de diversões Prater, em Viena, para dar algumas voltas no carrossel
Tagada. Isso a ajuda a superar seu difícil passado.

Bernhard Wenger
Áustria, 2015, 5’

Denise, a 20-year-old girl, visits nearly every day the Viennese 'Prater'
amusement park to take some rides with the electronic 'Tagada' carousel
because it helps her to get over her difficult past.

equilíbrio

On n’est pas ici pour
être mort-vivant
Não estamos aqui para
sermos mortos-vivos
Régine Boichat
Suíça, 2015, 15’

Clara, uma menina de sete anos, passa muito do seu tempo dando aulas
de aeróbica para uma audiência imaginária. Ela criou um mundo que
permite que ela supere, à sua própria maneira, a dolorosa realidade da
morte de sua mãe.
Clara, a 7 year-old girl, spends much of her time giving aerobic lessons to
a make-believe audience. She has created a world which enables her to
overcome, in her own way, the painful reality of her mother dying.

Roteiro Script
Bernhard Wenger
Roteiro Script
Produção Production

Régine Boichat

Bernhard Wenger
Emmanuel Gétaz

Rupert Höller
Câmera Camera
Música Music
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Produção Production
Câmera Camera

Tangi Zahn

Dj Webby (Tagada)
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Edição Editing
Edição Editing

Pierre-Yves Borgeaud

Bernhard Wenger
Música Music
Contato Contact

Olivier Grandjean

www.augohr.de
Contato Contact
regine.boichat@gmail.com
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Os amigos de Richie organizaram uma festa de despedida na noite
anterior à sua partida. Enquanto isso, quem faz as malas é sua mãe.

Gábor Hörcher
Hungria, 2014, 15’

Richie's friends have organised a farewell party the night before he needs
to go away. Meanwhile instead of him it is his mother who is packing for
the trip.

juv 2

Ricsi
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Meat is Murder
Carne é assassinato

James D. Lee não suporta mais ver as pessoas comendo carne. Ele deixa
seu subúrbio, Ivry, para ir ao campo com sua guitarra e seu amplificador.
No caminho, ele encontra uma égua e seu potro.

Stéphane Elmadjian
e Elodie Desprès
França, 2015, 10’

James D. Lee can't bear to see people eating meat any longer. He leaves his
suburb of Ivry to go to the countryside with his guitar and his amp. Along the
way, he meets a mare and her foal.

Roteiro Script

Roteiro Script

Gábor Hörcher

Stéphane Elmadjian e Elodie Desprès

Produção Production
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Agiti Films

Personagem Principal Main Character

Câmera Camera

Richárd Steinbach

Stéphane Elmadjian

Edição Editing

Edição Editing

Thomas Ernst

Stéphane Elmadjian e Elodie Desprès

Contato Contact

Música Music

www.kraatsfilm.com

James D. Lee
Contato Contact
agitifilms.com

juv 2

Ricsi

127

juv 2

Tuesday Overnight
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Na madrugada, um garoto, a cidade e encontros desconhecidos.
In the night, a boy, the city, and unknown encounters.

Tosie
tosie

Victor Costa Lopes
Brasil/CE, 2015, 14’

Juan Augusto Hendel
Argentina, 2015, 28’

Roteiro Script

Roteiro Script
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Juan Hendel

Produção Production

Produção Production
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Juan Hendel
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Design de Som Sound Design
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Luis Alberto Corti

Contato Contact

Contato Contact

victorcostal@gmail.com

juanhendel@yahoo.com.ar

Tosie é uma adolescente tímida e especial de uma família asiática.
Vive e trabalha com sua mãe, cultivando flores para serem vendidas
em sua floricultura, em frente ao cemitério. Inesperadamente, sua mãe
começa a sofrer de uma grave depressão, uma situação que força Tosie
a assumir os negócios da família.
Tosie is a shy and special teenager from an Asian family who lives and works
with her mother growing flowers to be sold in the flower shop they own,
which is opposite the cemetery. Unexpectedly, her mother becomes heavily
depressed, a situation that forces Tosie to take up the family business.
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De terça pra quarta
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a viagem glauber

Fermín Sales
Espanha, 2014, 22’

Roteiro Script
Cristina Algarra e Davani Rods
Produção Production
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Fermín Sales
Fotografia Cinematography
Victor Sanz
Montagem Editing
Davani Rods
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Som Sound
Cristina Algarra e Davani Rods
Contato Contact
al117954@uji.es

Em 1970, na Espanha Franquista, o cineasta brasileiro Glauber Rocha
filmou Cabeças Cortadas, uma história de decadência, poder e delírio,
protagonizada por um ditador latino-americano. El viaje Glauber parte
do fracasso de Cabeças Cortadas para reivindicar o filme e o cinema
de Glauber Rocha.
In 1970, the Brazilian filmmaker Glauber Rocha filmed in Franco's
Spain Cutting Heads, a story of decadence, power and delirium by
a Latin American dictator. The El viaje Glauber's begins with the failure of
Cutting Heads just to claim the film and the Glauber Rocha's cinema.

proba de axilidade
prova de agilidade
Jaione Camborda
Espanha, 2015, 4’

Observamos a relação entre homem e animal em um contexto de
competição. O trabalho convida a celebrar a imagem, a respiração e a
palpitação, a dança. O gesto na imagem transcende o cotidiano, invoca
o que está latente e comove.
We observe the relationship between man and animal in a context of
competition. The work invites to celebrate the image, the breathing and
throb and the dance. How the gesture in the image transcends everyday and
invokes what underlies and moves.

Produção Production
Jaione Camborda
Câmera Camera
Jaione Camborda
Edição Editing
Jaione Camborda
Design de Som Sound Design
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El viaje glauber

Jaione Camborda
Mixagem de Som Sound Mixing
Jaione Camborda
Contato Contact
jaioc@hotmail.com
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primavera

Jérôme von Zilw
França, 2014, 27’

Roteiro Script
Jérôme Von Zilw
Produção Production
François Pierre Clavel e Alexandre Perrier

juv 3

Imagem e Som Image and Sound
Jérôme von Zilw
Edição Editing
Angelos Angelidis
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Edição de som Sound Editing
Vincent Magnier
Contato Contact
jeromecw@gmail.com

Dois rapazes de diferentes cores e culturas aprendem a amar um ao
outro com o passar dos anos. Estas diferenças sociais gradualmente
passam a afetá-los e finalmente invadem seu Amor. Pode um
relacionamento baseado em diferenças culturais importantes durar?
Primavera, um documentário instintivo filmado pelo diretor e seu amor,
nos transporta por um romantismo áspero, aberto a todos em uma
beleza absoluta.
Two young men of different skins and cultures, learn how to love each other
over the years. These social differences gradually catch them up and finally
encroach upon their Love. Can a relationship, settled on important cultural
differences, last over time? Printemps, an instinctive documentary filmed
by the director and his love, carries us through a coarse romanticism, open
to all in an absolute beauty.

Ararat
Ararat

Três brasileiros se entrecruzam em Paris. Entre partidas, passagens
e permanências, as errâncias revelam os vestígios de um centro perdido,
restos que se confundem com as ruínas da cidade em transformação.

Camila Freitas, Juruna
Mallon e Lucas Parente
Brasil / RJ, 2014, 15’

Three Brazilians cross paths in Paris. In between departing, passing by,
and staying, their rambles revealtraces of a lost center, remains that blend
into the ruins of the changing city.

Roteiro Script
Lucas Parente
Produção Production
Camila Freitas
Câmera Camera
Camila Freitas

juv 3

Printemps

Edição Editing
Daniel Correia
Edição de som Sound Editing
Juruna Mallon
Contato Contact
camilasfreitas@gmail.com
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MOSTRA
INFANTIL

CHILDREN'S EXHIBITION
INF 1 34’

> 22, terça, 8h30
> 23, quarta, 14h30
> 24, quinta, 9h30
> 26, sábado, 10h

INF 2 42’

> 22, terça, 9h30
> 23, quarta, 15h30
> 24, quinta, 8h30
> 26, sábado, 11h
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MOSTRA
infantil
Por carla maia

programar uma mostra
de filmes voltados para
o público infantil impõe
um grande desafio –
a responsabilidade parece
aumentar à medida que a idade
dos espectadores diminui.

queremos estimular
as crianças a pensar sobre
os processos criativos:
tão importante quanto decidir
o que criar, é preciso saber
como criar com as imagens
e sons.

A existência da linguagem, como defende o filósofo Wittgenstein,
“é a expressão mais adequada para a maravilha da existência do
mundo”. É na infância que descobrimos essa maravilha: de olhos
bem abertos e ouvidos atentos, a criança absorve com assombrosa
intensidade e rapidez os estímulos ao seu redor, numa contínua
vivência da novidade. Por isso, programar uma mostra de filmes
voltados para o público infantil impõe um grande desafio – a
responsabilidade parece aumentar à medida que a idade dos
espectadores diminui.
Nesta edição, a mostra é composta por treze filmes, entre ficções,
animações e obras experimentais, produzidos em diversos países
do mundo. Desde fábulas fantásticas bem ao gosto das crianças (um
ratinho com mania de limpeza e organização em Perfect houseguest,
um bicho de pelúcia com vocações parentais em Lune et le loup, um
passarinho que leva a melhor sobre o gato caçador em Minoule ou
o encontro de uma menina com um dragão em Nebula) até ficções
que apresentam um pouco da magia própria do cinema (sua força
de atração sonora em O melhor som do mundo, a possibilidade de
romper com as leis da física em Um dia sem gravidade), passando
pela descoberta do fantástico no ordinário, das grandezas do
ínfimo (Panapanã), as obras selecionadas oferecem ao público uma
pequena, porém significativa amostra do que pode a linguagem
cinematográfica.
No caso específico dos filmes de animação, que compõem boa parte
da mostra, cuidamos de apresentar diferentes técnicas e recursos
expressivos, valorizando novas propostas estéticas e formais (como
a simplicidade e beleza plástica de L’envol ou e a engenhosidade
científica de Corpus) e ampliando, assim, o repertório infantil para
além dos filmes dos grandes estúdios à disposição nas salas
comerciais de cinema.
Com isso, queremos estimular as crianças a pensar sobre os
processos criativos: tão importante quanto decidir o que criar, é
preciso saber como criar com as imagens e sons.
Que as diversas manifestações da linguagem cinematográfica
contempladas na mostra possam exprimir um pouco das maravilhas
do mundo para os olhos sensíveis e curiosos de seus espectadores,
é o que esperamos. E que não se limitem ao público infantil: que os
adultos acompanhantes das crianças permitam s e, uma outra vez,
ver o mundo com olhos de novidade – como quem redescobre um
antigo e precioso tesouro –, maravilhados.
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by carla maia

programming an exhibition
for children poses a great
challenge – the responsibility
seems to increase as viewers’
ages decrease.

In this edition, thirteen films make up the exhibition, including
fiction, animation, and experimental works, produced in many
different countries. From fantastic tales wellsuited to the tastes of
children (a tiny neat freak mouse in Perfect houseguest, a stuffed
animal with parenting skills in Lune et le loup, a little bird who
outsmarts the hunting cat in Minoule or an encounter between a girl
and a dragon in Nebula) to works of fiction which present some of
the magic of cinema (the attractive power of its sound in O melhor
som do mundo, the possibility of breaking the laws of physics in Um
dia sem gravidade), including the discovery of the fantastic within
the ordinary, of greatness within the minute (Panapanã), the films
selected offer the audience a small but meaningful sample of what
the language of film can do.

we wish to stimulate
children to think about
creative processes:
as important as deciding what
to create, one must know how
to create with images
and sounds.
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In the specific case of animations, which make up a large portion
of the exhibition, we made sure to present different techniques and
expressive resources, valuing new aesthetic and formal propositions
(such as the simplicity and visual beauty in L’envol and the scientific
ingenuity of Corpus) and so broadening children’s repertoire
beyond movies by large studios available at commercial theaters.
By so doing, we wish to stimulate children to think about creative
processes: as important as deciding what to create, one must know
how to create with images and sounds.
That the different manifestations of cinematic language presented at
the exhibition may express some of the miracles of the world to the
sensitive and curious eyes of our viewers: that is what we hope. And
that they are not limited to the children: that adults accompanying
them allow themselves to, once more, see the world with fresh eyes
– like someone rediscovering an ancient and precious treasure –,
marveled.

inf 1

children's
exhibition

The existence of language, defends the philosopher Wittgenstein,
“is the right expression for the miracle of the existence of the world”.
It is during childhood that we discover this miracle: eyes wide open
and attentive ears, the child absorbs with astonishing intensity and
speed the stimuli around her, in a continuous experience of the
novel. Therefore, programming an exhibition for children poses a
great challenge – the responsibility seems to increase as viewers’
ages decrease.
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perfect houseguest
Hóspede perfeito
Ru Kuwahata e Max Porter
EUA, 2015, 2’’

Uma casa recebe a visita de um hóspede asseado, organizado
e bem-educado.
A house is visited by a clean, organized, well-mannered guest.

Lune et le loup

À noite, uma cidade adormecida, uma cozinha deserta, um microondas ligado, uma mamadeira está sendo aquecida. Uma bebê faminta
balbucia Quem vai alimentá-la?

Toma Leroux
e Patrick Delage
França, 2015, 6’

At night, a sleepy town, a deserted kitchen, a microwave turns, a bottle's
warming up, a hungry baby's babbling. Who's gonna feed her?

luna e o lobo

Roteiro Script
Ru Kuwahata e Max Porter

Roteiro Script
Toma Leroux e Patrick Delage

Produção Production
Ru Kuwahata e Max Porter

Produção Production
Toma Leroux e Patrick Delage

Max Porter

Animação Animation
Jérôme Charton, Benjamin Weislo

Edição Editing

inf 1

inf 1

Câmera Camera

e Patrick Delage

Max Porter
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Edição Editing
Música Music

Anna Riche

Bram Meindersma
Música Music
Contato Contact

Antonio Egéa e Matthieu Langlet

www.tinyinventions.com
Contato Contact
toma.leroux@gmail.com
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Sansão
sansÃo

David de Azevedo Miranda
Brasil / MG, 2014, 15’

Lucas é uma criança muito criativa. Ele se sente sozinho no apartamento
onde mora com a mãe. Ao ver o cachorro de seu primo, fica doido para
ter um também, mas sua mãe não deixa. Um dia, na casa da avó, ele faz
uma nova amizade: um pintinho. E tem uma grande ideia!
Lucas is a very creative child. He feels lonely in the apartment where he
lives with his mother. After seeing his cousin’s dog, he desperately wants
one too, but his mom won’t let him. One day, at grandma’s, he makes a new
friend: a chick. And he gets a great idea!

Minoule
minoule

Nicolas Biano-Levrin
França, 2014, 4’

Roteiro Script

Roteiro Script

David de Azevedo Miranda, Rodrigo Souza

Nicolas Bianco-Levrin

Minoule é um gato travesso. Preguiçoso, refestela-se à beira da janela,
sob o telhado. Mais distante, o canto de um canário em sua pequena
gaiola desperta seu apetite, mas o caminho que leva até sua presa está
cheio de armadilhas.
Minoule is a mischievous cat. He lazily lounges by thea window, under the
roof. Far off, a canary singing in his small cage whets his appetite, but the
way to his prey is filled with traps.

Silva, Ludimilla Fonseca e Ana Lucia Pitta
Produção Production
Produção Production

Nicolas Bianco-Levrin

David de Azevedo Miranda e Rodrigo Souza
Animação Animation
Nicolas Bianco-Levrin
Design de Arte Art Design
Ludimilla Fonseca

inf 1

inf 1

Silva

Edição Editing
Julie Rembauville
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Elenco Cast
Ludimilla Fonseca

Música Music
Mathieu Rembauville

Contato Contact
david.azevedo.m@gmail.com

Contato Contact
nicolasbianco@wanadoo.fr
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o voo

Hajime Kimura
França, Japão, 2014, 4’

Produção Production
Damien Megherbi
Animação Animation
Hajime Kimura

inf 1

Cenário Scenery
Hajime Kimura
Mixagem de Som Sound Mixing
Lionel Guenoun
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Contato Contact
www.lesvalseurs.com

O pássaro, em sua gaiola, sonha com nuvens.
The bird in its cage dreams about clouds.

Nebula
nebulosa

Em uma floresta nas montanhas, uma menina tem um encontro misterioso.
In a forest in the mountains, a little girl makes a mysterious encounter.

Camille Andre, Marion Bulot,
Clément Doranlo, Myriam
Fourati, Jonghyun Jungboix,
Alexis Kerjosse, Sarah Simon
França, 2014, 3’
Roteiro Script
Camille Andre, Marion Bulot, Clément
Doranlo, Myriam Fourati, Jonghyun
Jungboix, Alexis Kerjosse, Sarah Simon
Produção Production
Moïra Marguin
Animação Animation
Camille Andre, Marion Bulot, Clément
Doranlo, Myriam Fourati, Jonghyun
Jungboix, Alexis Kerjosse, Sarah Simon
Design de Som Sound Mixing
Vicent Hazard
Música Music
Ian Fiorello
Contato Contact
www.gobelins.fr

inf 1

L'envol
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panapanã
panapanã*

Iezu Kaeru
Brasil / PE, 2015, 5’

Roteiro Script
Iezu Kaeru
Produção Production
Iezu Kaeru

A vida das borboletas dura um período que varia de duas semanas a um
mês. Panapanã é um poema sobre a efemeridade da vida. Reflete sobre
a passagem do tempo, a impermanência das coisas: sonho e acaso.
No silêncio das borboletas, formiga uma voz de terra. É possível ver
o infinito nas asas membranosas do pequeno inseto?
A butterfly's lifespan varies between two weeks and a month. Panapanã
is a poem on the fleetingness of life. It reflects on the passing of time,
the impermanence of things: dream and chance. In the silence of butterflies,
an earthy voice tingles. Is it possible to see infinity in the tiny insect's
membranous wings?
*N.d.T.: Panapanã, the title in Portuguese, is the collective noun for butterflies.

A single life

uma vida em single
Job Roggeveen, Joris
Oprins e Marieke Blaauw
Holanda, 2014, 2’

Quando coloca um misterioso single em vinil para tocar, Pia de repente
consegue viajar por sua vida.
When playing a mysterious vinyl single, Pia is suddenly able to travel
through her life.

Roteiro Script
Job Roggeveen, Joris Oprins e Marieke Blaauw
Produção Production
Job Roggeveen, Joris Oprins e Marieke Blaauw

Iezu Kaeru

Animação Animation
Job Roggeveen, Joris Oprins e Marieke Blaauw

inf 2

inf 2

Câmera Camera

Edição Editing
Iezu Kaeru
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Edição de som Sound Editing
Martijn Groeneveld

Múscia Music
Iezu Kaeru

Design de som Sound Design
Job Roggeveen, Joris Oprins e Marieke Blaauw

Contato Contact
fotodilata@gmail.com

Contato Contact
www.jobjorisenmarieke.nl
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Meu guardião oculto
Ka Yin Lee
China, 2014, 5’

Roteiro Script

inf 2

Ka Wai Lee
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O espaço em Hong Kong é tão escasso que as necessidades básicas
de cada um mal são atendidas. Em meio a essa situação, pequenas
criaturas há muito sobrevivem. Sem que percebêssemos, lagartixas se
misturaram à vida das pessoas. Sua rotina diária consiste em capturar
pequenos insetos, um a um. Além da alimentação, seu comportamento
predatório tem outro intrigante motivo.
Living space in Hong Kong is so scarce that one’s basic needs are barely met.
In these conditions, tiny creatures have long survived. Without our knowing,
house geckos have blended into the lives of humans. Their daily routine is to
capture tiny insects, one by one. Other than feeding, this predatory behavior
is motivated by another intriguing reason.

um dia sem gravidade
a day without gravity
Julio Secchin
Brasil / RJ, 2015, 9’

Julio Secchin
Produção Production

Ka Yin Lee

Bernardo Portella

Animação Animation

Direção de Arte Art Direction

Ka Wai Li e Ka Yin Lee

Sandra Garcia

Edição Editing

Fotografia Cinematography

Ka Yin Lee

Daniel Venosa

Música Music

Contato Contact

Chun Hoi Wong

juliosecchin@gmail.com

aplise@gmail.com

Gravity is suspended for one day on planet Earth. A girl and her dog have an
epic adventure while everything in the world floats.

Roteiro Script

Produção Production

Contato Contact

A gravidade acaba por um dia no planeta Terra. Uma menina e seu
cachorro vivem uma aventura épica enquanto tudo no mundo flutua.

inf 2

my hidden wathcer
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Uma complexa reação em cadeia dá vida a órgãos humanos. Esse
mecanismo gera um ato de criação. Mas poderá mesmo essa criação
ser produzida por uma máquina?

wand's wander

Marc Héricher
França, 2015, 4’

A complex chain reaction brings human organs to life. This mechanism
generates an act of creation. But this creation, can it be actually produced
by a machine?

Nadya Mira
França, 2014, 4’

inf 2

corpus
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O passeio da varinha

Roteiro Script

Roteiro Script

Marc Héricher

Nadya Mira

Produção Production

Produção Production

Florent Trocquenet-Lopez Rêvons

Moïra Marguin

Animação Animation

Cenário Scenery

Marc Héricher

Nadya Mira

Edição Editing

Animação Animation

Marc Héricher

Lena Volk, Pavel Andryuschenko, Denis
Pisarev, Nata Metlukh

Música Music
Marc Héricher

Múscia Music
Mathieu Alvado

Contato Contact
www.marc-hericher.com

Contato Contact
www.gobelins.fr

Um jovem bruxo descobre seus poderes com uma explosiva varinha em
suas mãos.
A young wizard discovers his powers with explosive wand in his hand.

inf 2

corpus

151

O melhor som
do mundo

the best sound in the world
Pedro Paulo de Andrade
Brasil / SP, 2015, 13’

Roteiro Script
Pedro Paulo de Andrade
Produção Production

inf 2

Angelica Guidoni Maragni
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Arte Art
Rafael Blas
Edição Editing
Lia Kulaskauskas
e Pedro Paulo de Andrade
Música Music
Bruno Palazzo
Contato Contact
angel.maragni@dogscanfly.com

Vinicius não coleciona figurinhas, nem carrinhos, nem gibis. Ele coleciona sons. Mas será possível encontrar o melhor som do mundo?
Vinicius doesn’t collect stickers, or toy cars, or comic books. He collects
sounds. But is it possible to find the best sound in the world?

MOSTRA
ANIMACÃO

ANIMATION EXHIBITION
ANIM 1 68’

> 20, domingo, 21h
> 21, segunda, 17h30

ANIM 2 68’

> 26, sábado, 17h30
> 27, domingo, 18h
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MOSTRA
animacÃo
Por janaína patrocínio

Animações são resultados
de um exercício audiovisual
muito particular de elaborar
visualidades e articulá-las em
obras potencialmente reflexivas.

O universo da animação é tão diverso que torna qualquer
agrupamento uma tarefa bastante árdua. Se dirigirmos nosso olhar
para além da técnica e dos gêneros (se ainda existirem) poderemos
perceber que toda animação evidencia, de certa forma, o gesto
criador da imagem onde tudo é arbitrariamente construído. Não
se trata apenas de dar vida a objetos inanimados, tampouco de
criar mundos impossíveis e ilusões. Animações são resultados de
um exercício audiovisual muito particular de elaborar visualidades
e articulá-las em obras potencialmente reflexivas. Por isso, esse
exercício demanda fluência não só no domínio das ferramentas
tecnológicas e suas mediações, mas também sobre as linguagens
que compartilhamos e que, muitas vezes, servem de modelo para
articulação discursiva das obras. Os filmes que compõem a Mostra
Animação deste ano exploram técnicas e visualidades em arranjos
que encontram interseção na potência reflexiva e subjetiva que os
autores propõem. Valem-se das técnicas de animação para elaborar
pensamentos na forma de ensaios visuais sobre o mundo e a
natureza humana.
Cada animação constitui-se num exercício do olhar em que manifesta
a capacidade de seu realizador de permutar formas e linguagens com
o intuito de “domar” a materialidade das imagens para figurarem
conforme suas demandas expressivas. Tais exercícios manifestamse nas escolhas dos modelos figurativos e das linguagens que
orientam tanto a produção das imagens quanto sua articulação.
Esses exercícios também chamam atenção para a criatividade
dos realizadores ao lidar com diversos modelos e estratégias
de endereçamento do olhar que compartilhamos socialmente e
são apropriadas e codificadas em seus trabalhos. São, portanto,
pensamentos manifestos em traço, linha e manipulação de objetos
ou pixels de forma consciente e que resultam numa diversidade de
trabalhos que transitam dos ensaios mais abstratos às fábulas,
passando até mesmo pelo videoclipe.
A despretensiosa animação Chase me ironiza as inovações técnicas
que se impõem aos realizadores de tempos em tempos numa
proposta de mise-en-scène entre uma bela garota e um monstro
que a persegue. Se aparentemente a personagem resulta de uma
impressão bem-sucedida, por outro, o mostro materializa resultados
não tão bemsucedidos, massas disformes. Nesse embate o autor
discute como a perfeição é algo mais complexo e pode não estar
vinculada ao realismo. Também se valendo da ironia, The voice over
estrutura-se a partir de um recurso de linguagem, a “voz de Deus”,
para elaborar um pensamento tanto sobre a animação quanto sobre
uma questão mais existencial, relativa à natureza humana.
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Filmes como Oma e Lato 2014 propõem visualidades que
dialogam com tradições do teatro de sombras, esboços em
carvão e até mesmo animações de recorte, que não figuram
como citações ou inspirações explícitas, mas manifestam
se como amálgamas que se oferecem de forma generosa ao
espectador. A morte é tematizada em Oma numa abordagem
que não se rende ao sombrio ou ao clichê. A escolha da cor
negra para “preencher”' todos os seres providos de alma
enfrenta a obviedade da representação do peso da morte
e do luto. As silhuetas também parecem descender das
animações de recorte e do teatro de sombras e figuram a
morte ao esfacelar-se. Lato 2014 também tem na paleta de
tons cinzas um poderoso recurso de codificação de suas
belíssimas paisagens históricas. O filme nos oferece um
ponto de vista privilegiado, que circunda as cenas e nos
posiciona no centro de uma visualidade única e potente sobre
o desejo de dominação e de violência humana.
Automatic fitness explora a técnica stop motion para moldar
um argumento visual sobre a automação da sociedade e das
pessoas. A cadência das imagens, as repetições e a produção
em série são matéria e tema do filme, constituindo um fluxo
de imagens críticas à sociedade do consumo na direção de
um inevitável colapso. Em Viaje a pies, a raiva, a violência e o
cheiro ganham cores próprias numa jornada de trem em que
presenciamos o que o protagonista estaria disposto a fazer
para ter uma viagem tranquila. Balcony at the end of the world
projeta um horizonte sombrio para sociedade num mundo
pós-apocalíptico onde a degradação é visualmente expressa
nas próprias figuras humanas, corroídas e incompletas em
diversos sentidos.

esses realizadores
extrapolam o papel
de funcionários diante
das máquinas de animar
contemporâneas e
apresentam-se como
programadores conscientes
de suas imagens
e jogadores críticos
e instigados pela ecologia
das imagens contemporâneas.

acompanhamos personagens que, de maneiras distintas, lidam com
um isolamento imposto pela rejeição de suas características físicas.
Em Kreatury, a peculiaridade visual dos personagens constrói-se
pelas curiosas silhuetas que provocam mais do que revelam. Essas
criaturas nos conduzem por uma história de amor redentora.
Em Dernière porte au sud, a narrativa fantástica coloca a questão
de forma inversa, onde um personagem alheio a sua realidade
desconhece sua diferença e questiona os limites de seu mundo a
partir da luz que enxerga pelas frestas de sua clausura.
Funeral propõe uma textura diferenciada e uma paleta de cores
psicodélica para compor uma colagem de relatos que dialogam com
o registro documental, apesar da elaboração pictórica descolada
da realidade. O filme incorpora alguns vestígios da modelagem
tridimensional em sua paisagem e na composição dos movimentos.
Polígonos povoam a paisagem e carros se decompõem em
fragmentos tridimensionais que constituem a própria imagem.
Dessa forma, cada trabalho apresentado nesta mostra resulta de
um mergulho de seu realizador numa “caixa preta”, como o desenho,
a computação gráfica, o stop motion ou a impressão em 3D, sem, no
entanto, se render ao virtuosismo ou ao determinismo tecnológico.
Assim, esses realizadores extrapolam o papel de funcionários diante
das máquinas de animar contemporâneas e apresentam-se como
programadores conscientes de suas imagens e jogadores críticos e
instigados pela ecologia das imagens contemporâneas.

Druciane oprawki manifesta uma ausência nos objetos
inanimados e espaços vazios, apesar do cotidiano
aparentemente trivial de um casal de idosos. Uma história
comovente sobre solidão, saudade e apego.
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Cairo 52 nos apresenta eventos que ocorreram no Egito em
2001, quando 52 homossexuais foram presos no país. A
violência e os abusos do relato ganham contornos fortes a
partir das figuras dos algozes que se transmutam em feras
diante das vítimas dessa realidade social tão opressora
quanto as sombras e o negro que invadem o quadro nesta
animação. A dificuldade em lidar com as diferenças
também se faz presente em Kreatury e Dernière porte au
sud pelo questionamento das aparências. Nos dois filmes,
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ANIMATION
exhibition
by JANAINa PATROcInio

Animations are the results
of a very peculiar audiovisual
exercise in elaborating
visualities and articulating
them in potentially
reflexive works.
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The universe of animation is so diverse that any attempt at
classification is a very difficult task. If we look beyond technique
and genres (if they still exist) we’ll realize that every animation
makes evident, in a way, the gesture of creation of image, where
everything is arbitrarily constructed. It’s not just about giving life to
inanimate objects, or about creating impossible worlds and illusions.
Animations are the results of a very peculiar audiovisual exercise in
elaborating visualities and articulating them in potentially reflexive
works. Therefore, this exercise demands fluency not only in the
technological tools and their mediations, but also in the languages
we share and that, very often, serve as a model for the discourse
articulation of the works.
The films in this year’s Animation exhibition explore techniques and
visualities in arrangements which intersect at the reflexive and
subjective potency proposed by the authors. They use the animation
techniques to elaborate thoughts in the shape of visual essays on the
world and human nature.
Each animation constitutes an exercise of the gaze that manifests
the filmmaker’s capacity for exchanging formats and languages,
in order to “tame” the materiality of images into expressing what
he or she demands. Such exercises are apparent in the choice of
figurative models and of languages that guide both the production
and the articulation of images. These exercises also highlight
the filmmakers’ creativity in dealing with different models and
strategies for the directing of the gaze, which are socially shared
and which they appropriate and codify in their works. Therefore,
they are thoughts manifested as strokes, lines, and the conscious
manipulation of objects or pixels, and result in a diversity of works
that travel between the most abstract of essays to fairytales, even
passing through the music video.
The unassuming animation Chase me ironically mocks the technical
innovations that are forced onto filmmakers from time to time, in
a proposed mise- en-scène between a beautiful girl and a monster
chasing her. While the character apparently is the product of a
successful printing, the monster embodies not so great results,
deformed masses. In this confrontation, the author discusses how
perfection is something more complex, which may not be anchored
in reality.
Also using irony, The voice over is organized from a language resource,
“the voice of God”, in order to elaborate a thought on animation, as
well as on a more existential question, regarding human nature.

Films like Oma e Lato 2014 propose visualities that establish a
dialogue with traditions of shadowtheater, charcoal sketching and
even cutout animation, that do not appear as explicit references
or inspirations, but manifest as amalgams generously offering
themselves to the viewer.
Death is the theme in Oma, in an approach that does not surrender
to bleakness or to cliché. The choice of black to “fill” all the soulless
creatures faces the obviousness of the representation of the weight
of death and grief. The silhouettes also seem to hail from cutout
animation and shadowtheater and represent death as they crumble.

these filmmakers extrapolate
the role of workers in front
of contemporary animation
machines and come forward
as conscious programmers
of their images and players
who think critically and are
instigated by the ecology
of contemporary images.

Lato 2014’s gray palette is also a powerful code for its gorgeous
historical landscapes. The film offers us a privileged standpoint, that
encircles the scenes and puts us at the center of a unique and potent
visuality regarding the human desire for domination and violence.
Automatic fitness uses stop motion in order to shape a visual statement
on the automation of society and people. The cadence of images, the
repetitions and the massproduction are the film’s matter and theme,
composing a flow of images criticizing consumer society moving
towards an unavoidable collapse.
In Viaje a pies, anger, violence and smell gain their own colors in
a train journey that shows us just what the protagonist would be
willing to do in order to have a peaceful trip. Balcony at the end of
the world predicts a bleak horizon for society in a postapocalyptic
world, where degradation is visually expressed in the human figures
themselves, corroded and incomplete in many senses.
Druciane oprawki materializes an absence in the inanimate objects
and empty spaces, in spite of the seemingly trivial day-to-day of
an elderly couple. A touching story of loneliness, nostalgia, and
attachment.
Cairo 52 shows us events that took place in Egypt in 2001, when
52 homosexuals were arrested in the country. The violence and
abuse in the accounts gain strong colors through the images of the
perpetrators, which change into beasts facing the victims of this
social reality as oppressive as the shadows and the darkness which
invade the frame in this animation.
The difficulty in dealing with difference is also present in Kreatury
and Dernière porte au sud, which question appearances. In both
films, we follow characters who, in different ways, deal with isolation
imposed on them by others’ rejection of their physical features.
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In Kreatury, the visual peculiarity of the characters is constructed
by the curious shapes that instigate more than they reveal. These
creatures lead us through a redeeming love story. In Dernière
porte au sud, the fantastic narrative addresses the issue inversely:
a character unaware of his reality ignores his difference and
questions the limits of his world from the light he sees through
cracks in his prison.
Funeral proposes a unique texture and a psychedelic color palette
in order to compose a collage of accounts that establish a dialogue
with the documentary, in spite of the pictorial elaboration untethered
by reality. The film incorporates some traces of 3D modeling in its
landscape and movements. Polygons populate the landscape and
cars decompose into threedimensional fragments that constitute
image itself.
This way, each work presented in this exhibition results from an
immersion of its maker in a “black box”, such as drawing, computer
graphics, stop motion or 3D printing, without, however, surrendering
to needlessly virtuosic pursuits or to technological determinism.
So, these filmmakers extrapolate the role of workers in front of
contemporary animation machines and come forward as conscious
programmers of their images and players who think critically and
are instigated by the ecology of contemporary images.
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Oma

Uma garota que precisa superar o medo da grave doença de sua avó.

oma

A young girl needs to get over her fear of her grandmother’s serious illness.

Karolien Raeymaekers
Bélgica, 2014, 7’

Automatic fitness
Preparo automático

Alejandra Tomei
e Alberto Couceiro
Alemanha, 2015, 21’

Roteiro Script
Karolien Raeymaekers

Roteiro Script
Alejandra Tomei e Alberto Couceiro

Produção Production
Karolien Raeymaekers

O filme é um labiríntico poema sobre o automatismo humano. Uma
reflexão sobre nossa relação diária com o dinheiro e o tempo. É uma
tragicomédia animada que brinca com o conceito de uma aceleração
onipresente. É sobre o estrangulamento da loucura cotidiana e dos
automatismos em que somos forçados a viver, trabalhar, respirar,
pensar e existir. Uma paródia do já velho “modo de vida moderno”.
The film is a labyrinthine poetry on the human automatism. A reflection about
our daily relationship with money and time. It's an animated tragicomedy
which plays with the concept of an all permeating acceleration. It is about
the stranglehold of everyday madness and the automatisms in which we are
forced to live, work, breathe, think, and: exist. A parody of this already aged
so called "modern way of life".

Produção Production

Karolien Raeymaekers

Edição Editing
Dietmar Kraus

ANIm 1

aniM 1

Alejandra Tomei
Arte Art

Música Music
Ruben De Gheselle
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Animação Animation
Alberto Couceiro

Contato Contact
karo.raeymaekers@gmail.com

Múscia Music
Boris Jöns, Dietrich Koerner e Ole Wulfers
Contato Contact
www.automaticfitness.de
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engrenagens de lã
Bartosz Kędzierski
Polônia, 2014, 13’

Roteiro Script
Bartosz Kędzierski
Produção Production

aniM 1

Piotr Krzykwa
Iluminação Lighting

Um casal de idosos, Aniela e Konstanty, leva uma vida tranquila juntos.
Ela se dedica ao tricô, enquanto ele trabalha com afinco em alguma
invenção. Embora sua vida cotidiana pareça extremamente bem
organizada, há algo de muito profundo faltando. A mudança, causada por
uma invenção em particular, vai ajudá-los a descobrir uma perspectiva
inteiramente diferente. Esta animação com bonecos, em stop motion,
de Bartosz Kędzierski é uma história comovente de solidão, anseio e
conexão humana.
An elderly couple, Aniela and Konstanty, lead a quiet life together. She gives
herself over to knitting while he eagerly works on some invention. Although
their everyday life seems extremely well-organized there is something
deeply lacking. The change, brought about by this particular invention will
help them discover a totally different perspective. This puppet animation, in
stop motion, by Bartosz Kędzierski is a moving story of loneliness, longing
and human

chase me
persiga-me
Gilles-alexandre Deschaud
França, 2014, 3’

In an enchanted world, a young girl is walking and singing while playing
ukulele. Heedless of the outside world, she does not pay attention to the
approaching threat. Her own shadow starts to come alive, to tear off from
the ground and to chase her.

Roteiro Script
Gilles-alexandre Deschaud
Produção Production
Gilles-alexandre Deschaud

Krzysztof Opieka
Edição Editing
Música Music

Em um mundo encantado, uma menina está caminhando e tocando
o ukulele. Sem se importar com o mundo exterior, ela não presta
atenção à ameaça iminente. Sua própria sombra começa a tomar vida,
a descolar-se do chão e a persegui-la.

ANIm 1

druciane oprawki

Somphout Chanhthaboutdy

Peter Dziubek
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Contato Contact
Design Design
Krzysztof Opieka
Contato Contact
bartek@kineskop.com.pl

ga.deschaud@gmail.com
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Balcony at the end
of the world

Pode uma criança sobreviver em um mundo de caos? Qual poderia ser
o objetivo final da longa jornada do nosso herói? O que é a única coisa
que faz a viagem valer a pena?

viaje a pies

Varanda no fim do mundo

Can a child survive in a world of chaos? Whatever could be the end goal
of our hero’s long journey? What is the one thing that makes the trip
worth taking?

Khris Cembe
Espanha, 2015, 15’

aniM 1

Roteiro Script
Marika Laine, Markus Lepistö,
Leo Liesvirta e Tommi Mustaniemi
Produção Production
Marika Laine, Markus Lepistö,
Leo Liesvirta e Tommi Mustaniemi

Roteiro Script
Khris Cembe e Laura Aguado
Produção Production
Iván Miñambres
Animação Animation
Eva Figueroa, Juanpe Arroyo, Khris Cembe

Edição Editing

A night train journey. A wagon full of passengers. An annoying compa-nion
in your compartment…what would you be willing to do in order to have a
peaceful journey?

e Santi Riscos

ANIm 1

Marika Laine, Markus
Lepistö, Leo Liesvirta
e Tommi Mustaniemi
Finlândia, 2014, 8’

viagem a pé

Uma viagem de trem noturna. Um vagão cheio de passageiros.
Um companheiro irritante em sua cabine... O que você estaria disposto
a fazer para ter uma viagem tranquila?

Leo Liesvirta
Edição Editing
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Som Sound

Laura Aguado e Iván Miñambres

Ville Katajala
Música Music
Animação Animation

Kim Peratt

Marika Laine, Markus Lepistö,
Leo Liesvirta e Tommi Mustaniemi

Contato Contact
viajeapies.es

Contato Contact
elo.aalto.fi/en/
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verão 2014
Wojciech Sobczyk
Polônia, 2014, 12’
Roteiro Script
Wojciech Sobczyk
Produção Production
Wojciech Sobczyk

aniM 2

Animação Animation
Wojciech Sobczyk

Áspero mas poético, o filme é um tratado sobre o desejo de dominação
e violência como a força motriz da história, mostrada no
espectro de cinza. Após uma grande batalha, a paisagem ao
redor, consumida por um grande incêndio, parece apocalíptica.
Bandeiras sem sentido tremulam em um campo morto. O filme
de Sobczyk apresenta a história como uma sequência de pragas
e desgraças em que o homem, tentando encontrar seu lugar,
se perde e desce ainda mais.

Kreatury

Harsh but poetic, the film is a treaty about the desire of domination and
violence as the driving force of history, shown in the spectrum of grey.
After a great battle, the surrounding landscape, devoured by great fire,
looks apocalyptic. Meaningless flags flutter in a dead field. Sobczyk’s film
presents history as a sequence of recurring plagues and misfortunes where
man, trying to find his own place, gets lost even more and falls even lower.

Tessa Moult-Milewska

criaturas
Tessa Moult-Milewska
Polônia, 2015, 10’
Roteiro Script

Produção Production
Michalina Fabijansk, Munk Studio
- Polish Filmmakers
Produção Production
Tessa Moult-Milewska

Música Music
Bartosz Chajdecki

Fotografia Cinematography

Uma história de amor grotesca entre Harold e Matylda, duas caricaturas
de gente, tentando lidar com o ostracismo social. Eles embarcam em
uma missão para manipular sua imagem e, assim, melhorá-la. As
formas irregulares da animação de recortes, inspiradas pelas obras
de Roald Dahl, Lotte Reiniger e Edward Gorey, nos transportam a um
imprevisível e eclético mundo de imaginação sombria, finalmente
colocando a questão: quem, de fato, são as Criaturas?.
A grotesque love story about Harold and Matylda, two caricatures of people,
trying to face social ostracism. They uptake a quest to manipulate their
obscene image to the better. The rough form of cut-out animation inspired
by the worksof Roald Dahl, Lotte Reiniger and Edward Gorey brings us into
an unpredictable and eclectic world of dark imagination, finally asking the
question: who in fact are the Creatures?

ANIm 2

lato 2014

Tessa Moult-Milewska

170

Contato Contact
wsobczyk@interia.pl

Animação Animation
Wojciech Sankiewicz
Música Music
Krzystof A. Janczak
Contato Contact
tessa@g.pl
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elu herman
h. rott'Iga
A vida com herman
h. rott'Iga
Chintis Lundgren
Estônia, Croácia,
Dinamarca, 2015, 11’
Roteiro Script
Chintis Lundgren

Herman é um rato que gosta de beber muito, ouvir música grindcore
bem alto e jogar xadrez. Ele não se importa muito com limpeza, e a
desordem em seu apartamento só o faz se sentir mais em casa. Um dia,
uma gata muito organizada, com um fraco por machões bagunceiros,
decide morar com ele. Ela também traz um aspirador de pó, um piano,
e o pior: uma coleção de discos de música clássica.
Herman is a rat who enjoys heavy drinking, loud grind music and chess.
He doesn't care much for cleaning and the disorder in his apartment only
makes him feel more at home. One day a very tidy cat who has a weakness
for messy macho-men, decides to move in. She also brings a vacuum
cleaner, a piano, and what's worse – a collection of classical music records.

funeral
funeral
Alejandro Bonilla
Costa Rica, 2014, 5’

Um grupo de jovens tem como passatempo observar acidentes de
carro. Eles se recordam do dia em que conheceram uma das vítimas.
A group of youngsters have as a hobby to look at car crashes.
They remember the day in which they met one of the victims.

Roteiro Script
Alejandro Bonilla
Produção Production
Alejandro Bonilla
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Chintis Lundgren, Draško Ivezi

Animação Animation

e Henrik Malmgren

Alejandro Bonilla

Edição Editing

Arte Art

Chintis Lundgren

Alejandro Bonilla

Arte Art

Música Music

Chintis Lundgren

Melena Arredondo, Jorge Castro
e Diego Ruiz

Design de Som Sound Design
Henrik Malmgren

Contato Contact
www.chintislundgren.com

Contato Contact
www.chintislundgren.com

ANIm 2

aniM 2

Produção Production
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a voz em off
Dadomani Studio
Itália, 2015, 2’

Roteiro Script
Dadomani Studio
Produção Production

aniM 2

Dadomani Studio
Edição Editing
Dadomani Studio
Câmera Camera
Patrizio Saccò
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Design de Som Sound Design
Enrico Ascoli
Contato Contact
wsobczyk@interia.pl

Um pirata em uma prisão questiona a si mesmo sobre sua
triste situação.
A pirate in a prison interrogates himself about his sad situation.

cairo 52
cairo 52
Dominique Birrer
Suíça, 2015, 5’

Em 11 de maio de 2001, sexta-feira, policiais deram uma batida em
uma boate em um barco, o Queen Boat, e prenderam 52 homossexuais.
Eles foram condenados por devassidão e colocados na prisão por
vários anos.
On Friday 11th may 2001, police forces raided a disco on a boat, the Queen
Boat and arrested 52 homosexuals. They were convicted of debauchery and
put into jail for several years.

Roteiro Script
Dominique Birrer
Produção Production
Gerd Gockell
Edição de Som Sound Design
Theo Barmettler

ANIm 2

the voice over

Animação Animation
Dominique Birrer e Martine Ulmer
Contato Contact
dominique.birrer@hotmail.com
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A última porta ao sul
Sacha Feiner
Bélgica, França, 2015, 14’

aniM 2

Roteiro Script
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“O Mundo é feito de andares conectados por escadas e compostos
de cômodos”. Essa é a visão de uma criança e sua cabeça siamesa,
emparedados por sua mãe no casarão da família desde que nasceram...
até o dia em que, depois de ver uma estranha luz, eles juram encontrar...
o fim do Mundo.
"The World is made of floors, connected by stairs, and made of rooms". Such
is the vision of a child and his siamese head, bricked up by their mother in
the family manor since they were born… until one day, when, after seeing a
strange light, they swear to find… the end of the World

oh wal
oh baleia
Joana Locher
Suíça, 2014, 3’

Tessa Moult-Milewska

Produção Production

Produção Production

Alon Knoll

Chantal Molleur

Produção Production

Animação Animation

Alon Knoll

Joana Locher

Câmera Camera

Edição Editing

Sacha Feiner

Joana Locher

Música Music

Som Sound

Alexandre Poncet

Joana Locher

Edição Editing

Contato Contact

Sacha Feiner

l.joana@gmx.ch

www.take-five.be

This fairytale tells the story of the fishing cat that has picked out the biggest
nugget in the pond – the whale. When, after a long time planning, the cat
finally lands the whale and eats it, the fish are furious about the demise of
the whale, their god. They plot their revenge.

Roteiro Script

Sacha Feiner

Contato Contact

Este conto de fadas é sobre a história do gato pescador que escolheu o
maior prêmio da lagoa – a baleia. Quando, após muito planejar, o gato
finalmente a captura e a come, os peixes ficam furiosos com a morte da
baleia, seu Deus. Eles tramam sua vingança.

ANIm 2

Derniere porte
au sud

177

SESSÃO
MALDITA

MIDNIGHT EXHIBITION
MAL 53’

> 19, sábado, 23h
> 25, sexta, 23h
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MOSTRA
MALDITA
Por vítor o. c. de miranda

Com recortes que sempre
despertam a curiosidade
do público pelo humor,
suspense, terror e pitadas
de trash e gore, são curtas
que ampliam possibilidades
ao não se preocupar
necessariamente em
fazer um cinema erudito
e inacessível,

Filmes não ortodoxos, engraçados, experimentais, marginais,
subversivos, fantásticos, surreais, escatológicos, nostálgicos,
pornográficos... Muitos adjetivos podem ser atribuídos à sessão
Maldita, antiga “sessão das onze”, que já é marca registrada na
programação do FESTCURTASBH.
Com recortes que sempre despertam a curiosidade do público pelo
humor, suspense, terror e pitadas de trash e gore, são curtas que
ampliam possibilidades ao não se preocupar necessariamente em
fazer um cinema erudito e inacessível, mas fazer rir com cenas
propositalmente ruins, incomodar e até mesmo constranger com
narrativas fora do comum, arrebatando o espectador através da
imagem.
O repolho é um vegetal crucífero como o brócolis, a couve-flor e
o nabo, rico em substâncias anticancerígenas. Grande, saudável e
barato, é um alimento popular em diversas culturas no mundo inteiro.
É a partir disso que a produtora capixaba Finordia desenvolve uma
experimentação radical e impressionante. Durante o curta Repolho,
vemos esse vegetal centralizado em quadro que é onipresente em
diversas geladeiras e testemunhamos cenas que sintetizam pulsões
humanas primitivas. Com uma narração em inglês, que pontua a
universalidade da obra, percebemos que aquele vegetal cheio de
camadas e fibroso simboliza o próprio cérebro humano.
Baseado em uma história de quadrinhos independente, de
Araraquara (SP), Luzsia, a dona do buteco é uma resposta ao sucesso
da HQ esgotada de Luciano Salles, que teve participação ativa no
curta dirigido por Paulo Delfini. A fotografia monocromática com
toques coloridos no estilo Sin City, os elementos bizarros e o uso de
música eletrônica compõem o cotidiano de uma figura recorrente
em bares decadentes dos grandes centros urbanos. Todos
conhecemos uma Luzsia: aquele dono de bar copo-sujo, mais velho,
que trata todos com certo mau humor e pronuncia palavras não
compreensíveis. O filme vem mostrar de forma bem grotesca que
essa velhinha com artrite tem outras maneiras de ganhar dinheiro
além da pensão que recebe do governo e do serviço prestado a seus
clientes inconvenientes.
Você não está pronto para Kung Fury. O curta, sensação de Cannes
deste ano, foi dirigido, escrito e protagonizado pelo jovem sueco
David Sandberg. Tornando-se um verdadeiro fenômeno mundial, o
filme foi inteligente em homenagear os “anos 80 nerds” da maneira
mais piegas, hilária, cafona e verdadeira possível. Em uma nostalgia
parecida com a que Stallone fez em Os Mercenários, o protagonista é
uma mistura de Van Damme, Steven Seagal, Arnold Schwarzenegger,
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Daniel-San, Chuck Norris, Bruce Lee, Clint Eastwood e até Ryu
(personagem principal do jogo Street Fighter). Esse policial viaja no
tempo para matar Hitler. Além disso, surgem aleatoriamente loiras
vikings que matam laser-raptors, um parceiro policial que tem uma
cabeça de triceratops, e até mesmo o deus nórdico Thor faz uma
ponta no filme.
Brincando com diversos clichês, com a estética do VHS, o filme
passa por incontáveis referências, como Miami Vice, Highlander,
Exterminador do futuro, Oldboy, Um tira da pesada e até mesmo 2001:
Uma odisséia no espaço. A produtora Laser Unicorn acreditou no
projeto, que surgiu graças a um financiamento coletivo, já se tornou
cultuado e virará um longa-metragem em breve.
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midnight
ehxibition
by vítor o. c. de miranda

With points of view that
always pique the audience’s
curiosity through humor,
suspense, horror, and pinches
of trash and gore, these are
short films which open
up possibilities
by not worrying about
making erudite and
inaccessible cinema,

Unorthodox, funny, experimental, marginal, subversive, fantastic,
surreal, scatological, nostalgic, pornographic... many adjectives can
be attributed to the films in the Midnight Exhibition, previously known
as the “eleven o’clock show”, already a hallmark of FESTCURTASBH.
With points of view that always pique the audience’s curiosity through
humor, suspense, horror, and pinches of trash and gore, these are
short films which open up possibilities by not worrying about making
erudite and inaccessible cinema, but rather drawing laughter with
intentionally bad scenes, disturbing and even embarrassing us with
unusual narratives, enrapturing viewers through image.
Cabbage is a cruciferous vegetable, like broccoli, cauliflower, and
turnip, rich in anticarcinogenic substances. Big, healthy, and cheap,
it is a popular food in several cultures around the world. From this,
capixaba*1 production company Finordia develops a radical and
impressive experimentation. In the short film Repolho, we see this
vegetable, which is omnipresent in several fridges, in the center
of the frame, and witness scenes that synthesize primitive human
impulses. Narrated in English, which marks the work’s universality,
we realize that this fibrous vegetable of so many layers symbolizes
the human brain itself.
Based on an indie comic strip from Araraquara (SP), Luzsia, a dona
do buteco is a response to the success of Luciano Salles’s sold-out
comics. The author actively participated in the making of the short
film, directed by Paulo Delfini. The Sin City-esque monochromatic
cinematography with touches of color, the bizarre elements, and
the use of electronic music create the day-to-day of a common
denizen of decadent bars in large urban centers. We all know a
Luzsia: that dive bar owner, older, who treats everyone with a certain
crankiness and mutters unintelligible words. The film shows us in
a very grotesque way that this arthritic old lady has other means
of making money, other than her government pension and her
services to her inconvenient clients. You are not ready for Kung
Fury. The short film, this year’s sensation in Cannes, was directed,
written and starred young Swedish filmmaker David Sandberg. Now
a world-wide phenomenon, the film was smart in paying homage
to the “nerdy 80’s” in the corniest, funniest, tackiest and most
sincere way possible. With nostalgia similar to what Stallone did in
The Expendables, the protagonist is a combination of Van Damme,
Steven Seagal, Arnold Schwarzenegger, Daniel-San, Chuck Norris,
Bruce Lee, Clint Eastwood and even Ryu (the lead character in the
arcade game Street Fighter). This policeman travels back in time to
kill Hitler.
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In addition to that, randomly come along blonde Viking women who
kill laser-raptors, a partner cop with a triceratops head, and even a
cameo of Norse god Thor.
Playing with various clichés and with the VHS aesthetic, the film
evokes countless references, such as Miami Vice, Highlander,
Terminator, Oldboy, Beverly Hills Cop, and even 2001: A Space Odyssey.
Production company Laser Unicorn believed in the project, which
came about thanks to a crowdfunding campaign, has already
amassed a cult following, and will soon be made into a feature film.
1N.d.T.: capixaba: of, or relating to, the state of Espírito Santo, in
southeastern Brazil.
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Luzcia, a dona
do buteco
lucia, the owner
of the dive bar
Paulo Delfini
Brasil/ SP, 2014, 14’

Luzcia é coxa, aposentada e recebe pensão do governo, mas o dinheiro
não é suficiente para comprar os remédios que tratam sua artrite. Para
complementar a renda, ela tem um boteco onde os clientes jogam
damas e bebem a melhor pinga da cidade. Bem vindos ao boteco
da Luzcia.
Luzcia has a limp; she retired on a government pension, but the money is
not enough to cover her arthritis medication. In order to supplement her
income, she has a dive bar where customers play checkers and drink the
best cachaça in town. Welcome to Luzcia’s dive bar.

repolho
cabbage
Alexander Buck
Brasil / ES, 2015, 8’

Na gélida atmosfera da manutenção da vida humana, o repolho
desperta para a consciência de si mesmo. Um ser inerte, ceifado para
ser armazenado como alimento, percebe cada manifestação de sua
forma nos múltiplos lugares onde o mundo exterior se desintegra.
In the freezing atmosphere of the maintenance of human life, the cabbage
awakens, becoming sentient and self-aware. A motionless being, reaped
in order to be stored as food, realizes each manifestation of its form in the
many places where the outside world disintegrates.

Roteiro Script
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Roteiro Script

Produção Production

Luciano Salles

Magno Santos

Produção Production

Câmera Camera

Paulo Delfini, Leila Penteado e Tânia Capel

Andre Rios

Direção de Fotografia Cinematography

Edição Editing

Lucas Tannuri

Alexander Buck

Edição Editing

Edição de Som Sound Design

Guilherme Bonini

Alexander Buck

Som Sound

Contato Contact

Luciano Salles

alex@finordia.com

Contato Contact
contato@dimensaolimbo.com

MAL

MAL

Alexander Buck
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kung fury
kung fury
David Sandberg
Suíça, 2015, 31’

Roteiro Script
David Sandberg
Produção Production
Linus Andersson e Eleni Young Antonia
Música Music

MAL

Johannes Sjöberg
Edição Editing
Nils Moström
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Design de Som Sound Design
Patrik Öberg
Contato Contact
www.kungfury.com

Durante uma lamentável sequência de eventos, um amigo de Kung Fury
é assassinado pelo mais temível criminoso mestre de kung fu de todos
os tempos: Adolf Hitler, também conhecido como Kung Führer. Kung
Fury decide voltar no tempo, à Alemanha Nazista, para matar Hitler
e acabar com o império Nazista de uma vez por todas.
During an unfortunate series of events a friend of Kung Fury is assassinated
by the most dangerous kung fu master criminal of all time; Adolf Hitler, a.k.a
Kung Führer. Kung Fury decides to travel back in time, to Nazi Germany, in
order to kill Hitler and end the Nazi empire once and for all.

CINEMA 3D
IMAGINANDO
PROFUNDIDADE
E ESPACO

CINEMA 3D
IMAGINING DEPTH AND SPACE
Profudidade no Espaço (PRO ESP) 75’

Depht'n Space

> 22, terça, 17h30

Profudidade da Superfície (PRO SUP) 78’
Depht of Surface
> 23, quarta, 17h30

Espaço da Superfície (ESP SUP) 70’

Space of Surface
> 24, quinta, 17h30
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cinema 3d
imaginando
profundidade
e espaco
POR björn speidel

3d

Uma estereoscopia consiste
em dois campos que se fundem
no olhar do espectador,
originando uma imagem
espacial virtual. A tecnologia
usada está inscrita na imagem,
mas não especifica sua
qualidade virtual.
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3D é a última moda. Bom, foi a última moda em 2009 e, mais uma
vez, uma onda 3D vem passando. A estereoscopia é percebida como
um efeito para entretenimento, um único ponto de venda conhecido
como o beco sem saída da invenção – os experientes já sabiam disso.
Na percepção popular, o 3D não é nada mais que um efeito.
Pior ainda, ele é considerado antípoda da arte. Igualmente confuso
é o múltiplo significado de 3D. Basicamente, o termo se refere a
um sistema vetorial tridimensional. Nessa definição, filmes como
Toy Story também seriam 3D, exemplos de mundos virtuais que
foram gerados em um sistema matemático de três dimensões. Por
outro lado, Cinemarama ou Cinemascope foram anunciados como
uma experiência cinematográfica 3D, já que sua tela, que preenche
o campo de visão, representaria uma realidade tangível. Alguns
opinam que apenas uma imagem holográfica pode ser considerada
tridimensional e que o cinema 3D pode ser, no máximo, 2,5. Prefiro
falar em estereoscopia. Uma estereoscopia consiste em dois campos
que se fundem no olhar do espectador, originando uma imagem
espacial virtual. A tecnologia usada está inscrita na imagem, mas
não especifica sua qualidade virtual. Uma imagem estereoscópica é
um painel, e não um relevo ou uma escultura – separada do caráter
físico da tela em que é mostrada. Não é possível enxergar uma
perspectiva diferente do que está sendo representado, ao andar
ao redor da imagem ou simplesmente ao escolher outro ângulo de
visão. A estereoscopia adiciona profundidade à imagem espacial.
Mas o que uma imagem mostra ou esconde fica a critério do
seu autor.
Uma figura estereoscópica segue a tradição da pintura de painéis.
É finita, delimitada por bordas, e sua profundidade pode ser
gerada apenas até um máximo relativo – uma feliz e subestimada
propriedade. Considero as possibilidades da estereoscopia no
cinema tão poderosas quanto as do som e da cor. Ambas as evoluções
tecnológicas foram encaradas, à época de sua introdução, como
parte natural da imagem, correspondentes como são à percepção
normal. Ao mesmo tempo, sua chegada foi inicialmente vista como
um efeito muito dispendioso na prática. Hoje, como sabemos,
é considerada uma decisão exótica para um realizador produzir um
filme mudo em preto e branco.
Ao contrário do som e da cor, a tecnologia do cinema estereoscópico
fica aparecendo nas famosas “ondas”, para também salvar o cinema
em si. Mas o fim chega rápido, acompanhado de profunda decepção.
Todavia, desta vez, algo parece diferente. Obviamente, há hoje mais
para se ver do que havia antes. A digitalização do cinema forma a
base para uma presença sustentável do cinema estereoscópico.
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Em termos técnicos, as concessões indesejáveis são superadas
e, agora, custos de produção aceitáveis não mais restringem a
estereoscopia a alguns especialistas. Qualquer um que esteja
interessado é capaz de fazer seus próprios experimentos e o caminho
até as audiências é agora muito mais curto porque os mecanismos
já estão disponíveis. Mas o cinema estereoscópico ainda conta como
um adicional. Custo adicional no ingresso para a imagem mais
brilhante – em caso de dúvida, a versão 2D está disponível. Eu me
pergunto como a estereoscopia poderá se tornar tão natural para
o cinema quanto o som e a cor se tornaram. Tão comum que nós
reconheceríamos quando um filme fosse feito em virtuosístico 2D.
Obviamente, é deveras sedutor escolher uma imagem espacial do
mundo e – e o quê? Creio que já é aí que a comparação com o som
e a cor chega ao fim, embora a ideia de imersão, de estar de modo
ainda mais profundo na imagem seja o argumento mais empregado
em favor da estereoscopia. Temo que seja também o mais fraco.
Desde as pinturas rupestres, a história das imagens conheceu
diferentes conceitos de representação do espaço. Além disso, a visão
humana vê, em geral, sem a estereoscopia. Não há necessidade de
estereoscopia se estamos falando de visualizar o espaço.
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Essa é a boa notícia. Se uma imagem plana já diz tudo sobre seu
espaço, então o potencial da estereoscopia está à disposição para um
uso artístico, independente. É claro que o primeiro protagonista de
filmes estereoscópicos é a imagem do espaço em si. E, em seguida,
a imagem do sujeito, e a perspectiva do espectador. A profundidade
narrativa agora recebe uma função estereoscópica semelhante
àquela da profundidade focal. Aos espectadores, é dada a chance
de estar dentro, e não em frente. A reprodução da realidade só é
possível até certo limite, mesmo no cinema estereoscópico. Imagens
hiperrealistas e metarrealistas, que não podem ser vistas a olho
nu, são muito promissoras. Uma imagem com volume sugere algo
atrás de si. Há algo de não visível na imagem que pertence a ela. O
foradec ampo não começa apenas nas bordas da imagem. O cinema
estereoscópico, em particular, pode ser visto como uma peça de
palco ou de câmara. Imagens inteiras fazem suas entradas e saídas,
e não só os atores. Imagem-na-imagem, tela dividida, múltiplos
painéis podem ser organizados tanto pela superfície quanto pelo
espaço. Imagens estereoscópicas podem ser editadas ao lado, atrás
e para dentro umas das outras, talvez até mesmo em combinação
com imagens planas. O corte vertical é feito ao longo do eixo z.
E há mais! A estereoscopia sempre apresenta um par de imagens –
uma para cada olho. Se elas são sincrônicas, uma terceira imagem
estereoscópica é percebida através das pequenas diferenças entre
elas. Mas, do mesmo modo, também é possível exibir duas imagens

Assim como o cinema
em si pode transformar
a imagem do mundo em um
mundo de imagem, o cinema
estereoscópico transforma
o espaçoimagem em uma
espaço-imagem.

assíncronas paralelas – cada uma completamente diferente para
cada olho. Assim como o cinema em si pode transformar a imagem
do mundo em um mundo de imagem, o cinema estereoscópico
transforma o espaço-imagem em uma imagem-e spaço.
Tais filmes estereoscópicos devem ser inventados uma vez. E, então,
precisam ser vistos. E, então, precisam ser discutidos. E, então, –
reinventados de novo...
Embora a história da estereoscopia como tecnologia seja bastante
antiga, a história da realização cinematográfica estereoscópica
começa hoje. Temo que jamais vá existir o filme estereoscópico,
que dará todas as respostas sobre o cinema estereoscópico. Mas,
principalmente nos últimos tempos, há mais e mais filmes que
dizem sobre o ver e o pensar estereoscópicos.
Há filmes que são ótimos e estereoscópicos. Neles, a estereoscopia
é como um “extra”, que realça a apreciação do filme. Mas o filme
ainda é carregado por sua ideia. Há filmes cuja ideia é realçada
pela estereoscopia. Uma versão plana do filme também se
justificaria, embora alguns aspectos estariam faltando. Há filmes
que seriam diferentes se não fossem estereoscópicos; que, se
não representarem o espacial, são reduzidos a um protocolo de si
mesmos – talvez já ilegível.
Esta programação consiste em filmes nos quais enxergo usos
promissores da estereoscopia, ou da profundidade e do espaço.
Esses filmes foram coletados de diferentes gêneros e trazem
interesses diversos. Digamos que esta programação não é tanto
sobre significado quanto é sobre aparências. Se vocês, a audiência,
apreciarem esta programação – que bom. Se ela provocar reações
– melhor ainda.
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cinema 3d
imagiining
depth
and space
by björn speidel

A stereoscopy consists
of two fields that fuse
in the eye of the beholder
to a virtual space image.
The technology used is
inscribed in the picture,
but do not specify it's
virtual quality.
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3D is the latest hot thing. Well, it was in 2009 and again a 3D wave
sloshes by. Stereoscopy is noticed as the entertaining effect, the
unique selling point know as a dead end invention – the experts have
known it before.
In the popular perception 3D is nothing more than an effect. Even
worse, 3D is considered as antipode of art. Equally confusing is the
multiple meaning of 3D. Basically, it refers to a three-dimensional
vector system. So are movies such as Toy Story, examples of virtual
worlds that were rendered in a mathematical system of three
dimensions. On the other hand Cinerama or CinemScopa were
advertised as 3D movie experience, as their field of vision filling
screen would represent a tangible reality.
Some are of the opinion that only a holographic image can be
considered 3dimensional and 3D cinema can be a maximum of 2,5D.
I prefer to speak of stereoscopy. A stereoscopy consists of two fields
that fuse in the eye of the beholder to a virtual space image. The
technology used is inscribed in the picture, but do not specify it's
virtual quality.
A stereoscopic image is a panel and not a relief or sculpture – apart
from then physical character of the screen on which it is shown.
It is not possible to reach a changed perspective on what is being
depicted by walking around the image or just choosing a different
viewing angle. Stereoscopy ads a depth to the space image. But what
an image shows or hides is up to its author.
A stereographic picture follows in the tradition of the panel painting.
It is finite, bordered by edges, and its depth can be generated only
up to relative maximum – a happy underrated property. I concider
the possibilities of stereoscopy in film to be as powerful as those of
sound and colour. Both these latter technological enhancements of
film where seen at the time of their introduction as a natural part
of the image, corresponding as they do to normal perception. At
the same time, their debut was initially seen as an effect that cost
considerable effort in practice. Now, as we know, it is considered an
exotic decision for a filmmaker to produce a black-and-w hite silent
film.
In contrast to sound and colour, the technology of stereoscopic
cinema keeps popping up in the famous waves" in order to save the
cinema per se. But the end is reached quickly, accompanied by deep,
deep disappointment. Nevertheless this time something seems to be
different. Obviously today there is more to see than before.

The digitization of cinema forms the basis for a sustainable presence
of stereoscopic cinema. In technical terms, the unfortunate compromises are overcome and now manageable production costs
restrict stereoscopy not to a few experts. Anyone who is interested
can be vague at their own experiments and the way to the cinema
audience is now much shorter because the devices are already
available. But still stereoscopic film count as an extra.
Extra admission for the more brilliant image – in doubt the 2D version
is available . I wonder how stereoscopy could become as naturally to
cinema as sound or colour did. So common that we would recognize
it if a film is done in virtuosic 2D. Obviously it is too seductive to
pick a spacial picture from the world and what then? I think that is
already the point where this comparison with sound and colour ends.
Although the idea of immersion, of being even deeper in the image,
is the most used argument for stereoscopy I am afraid that it is
the weakest.
Until back to cave paintings the history of images knows different
concepts of picturing space. And also the human vision mostly sees
without stereoscopy. There is no need of stereoscopy if it is about
visualizing space.
Thats the good news. If a flat image already tells everything
about its space, then the potential of stereoscopy is available for
an independent, artistic use. Of course, the first protagonist of
stereoscopic films is the image of the space itself.
And then the image of the subject and the perspective of the viewer.
Narrative depth is now given a stereoscopical function similar to that
of focal depth. The spectators are offered the chance to be inside
rather than in front. The reproduction of reality is only possible to
certain limitation even in stereoscopic cinema. Hyperrealistic and
metar ealistic images, those which cannot be seen with the naked
eye, are very promising.
A volume image suggests something behind it. There is something
nonv isible in the image that belongs to it. Offscreen does not begin
just at the edges of the picture. Stereoscopic cinema in particular can
be seen as a stage or chamber play. Whole images make entrances
and exits, not just actors. Image-in-image, split screen, multipanel
can be organized both across the surface and in space. Stereoscopic
images can be edited next to, behind and into one other, perhaps
even in combination with flat images. The vertical cut runs along the
zaxis. And there is more! Stereoscopy always delivers a pair of image
– one for each eye.
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If they are synchronous, a third, stereoscopic image is perceived
by the small difference between them. But it is as possible to show
two asynchronous images parallel to one another – a completely
different one for each eye.
Just as film per se can turn the world's image to an image's world,
stereoscopic film turns the space-image into an image-space. Such
stereoscopic films are to be invented once. And then they have to
be seen. And then they have to be discussed. And then reinvented
again...
Althgough the history of stereoscopy as technology is quite old,
the history of stereoscopic filmmaking starts today. I am afraid
that there will never be the on stereoscopic film which gives every
answer about stereoscopic cinema. But there are more and more,
mostly recent, films telling about stereoscopic thinking and seeing.
There are films that are great and stereoscopic. Here stereoscopy is
like an extra that enhances the enjoyment of the film. but the film is
still carried by its idea. There are films whose idea is enhanced by
stereoscopy. A flat version of the film would also have its justification,
even thought it would be missing some aspects.
There are films that would be different if they weren't stereoscopic.
If they do not depict spacial, these films are reduced to a protocol of
them selves – perhaps already illegible.
This programm consist of films in which I see promising uses of
stereoscopy or of depth and space. These films are collected from
different genres and carry diverse interests. Let's say this programm
is not that much about a meaning as about appearances. If you the
audience enjoy this programm – that would be fine. If it provokes
responces – even better.
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Just as film per se can turn
the world's image to an
image's world, stereoscopic
film turns the space-image
into an image-space.

twelve tales told
Johann Lurf
Áustria, 2014, 4’

Roteiro Script
Johann Lurf
Produção Production

pro esp

Johann Lurf

A dozen logos for Hollywood production companies play before you as they would
precede a normal Hollywood production. Only, each logo sequence, some animated
with glossy grandeur, some more restrained, is stutteringly interwoven image by
image into the others. The resulting visual effect is of a sustained anti-climax of
bombast: the fanfare for the main attraction is drawn out and aggravated to become the
main attraction.

around is around
em torno é em torno
Norman McLaren
e Evelyn Lambart
Canadá, 1951, 10’

Johann Lurf

Filme abstrato dos primórdios do 3D. Vemos fotografias de padrões
gerados por osciloscópio em movimento, que ganham forma
estereoscópica por meio do controle de posições diferentes das
imagens para o olho direito e para o esquerdo.
Early abstract 3D film. They are photographs moving oscilloscope patterns
given stereoscopic form through the control of different left-eye and right-eye
image positions.

Produção Production
Norman McLaren
Animação Animation
Norman McLaren e Evelyn Lambart

Realização Realisaition
Som Sound
Ken Cameron
Contato Contact
info@johannlurf.net
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Uma dúzia de logotipos de produtoras de Hollywood desfila
perante nós como se antecedessem uma produção normal de
Hollywood. Só que cada sequência de logotipos, umas animadas
com lustrosa grandiosidade, outras mais contidas, entrelaçase imagem por imagem, aos soluços, nas outras. O efeito visual
que daí resulta é o de um anticlímax bombástico sustentado: a
fanfarra da atração principal prolonga-se e agrava-se, tornando-se
a atração principal.

pro esp

twelve tales told

Música Music
Louis Applebaum
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a festa do mágico
e o corvo morto
Sun Xun
China, 2014, 9’

Produção Production

pro esp

Sun Xun
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O universo antigo é diferente do nosso de hoje: as divindades viviam
em todos os planetas, assim como no nosso mundo, e planetas
com divindades estavam outrora muito perto da Terra. Assim, o
mais antigo monumento humano foi construído para comemorar
a “divindade”! Era também o maior túmulo! 1989, Europa Oriental!
Todos os monumentos comunistas foram transferidos para um local
na Europa Oriental, que é chamado de parque dos monumentos por
alguns, e túmulo dos monumentos por outros.

ora

The ancient universe is different from ours today: the divinities lived in every
planet, as within our world, and planets with divinities were once very close
to the Earth. Thus the earliest monument of human was established, for
commemorating“divinity"! It was also the largest tomb! 1989, Eastern Europe!
All communist monuments were transferred to a place in Eastern Europe, which
is called monument park by someone, or monument tomb by other.

Roteiro Script

ora
Philippe Baylaucq
Canadá, 2011, 15’

Philippe Baylaucq

René Chénier
Fotografia Cinematography

Xu Chong

Sebastien Gros

Edição Editing

Edição Editing

Xu Chong

Alain Barilv

Design de Som Sound Design

Efeitos Visuais Visual Effects

Sun Xun

Pierre Plouffe

g362005@163.com

It’s a stunning meeting between the artistic worlds of choreographer José Navas
and filmmaker Philippe Baylaucq. It is the first film to use 3D thermal imaging,
producing visuals like none that have ever been seen before: the luminous
variations of body heat seen on skin, bodies emitting a multitude of colours, a
space filled with movement that transforms itself.

Produção Production

Fotografia Cinematography

Contato Contact

Um deslumbrante encontro entre os mundos artísticos do coreógrafo
José Navas e do cineasta Philippe Baylaucq, Ora é o primeiro filme
a usar imagem termal 3D, produzindo visuais diferentes de tudo
o que já foi visto: as luminosas variações do calor corporal vistas
na pele, corpos emitindo uma multiplicidade de cores, um espaço
preenchido com movimento que transforma a si mesmo.

pro esp

Magician Party
and dead crow
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cochemare
Chris Lavis
e Maciek Szczerbowski
Croácia, 2014, 13’

Produção Production

pro esp

Phoebe Greenberg e Penny Mancuso
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Combinando animação, live-action e 3D estereoscópico, Cochemare
é uma experiência imersiva, tátil e sensorial. Enquanto o
espectador viaja da mística Floresta das Tempestades à Estação
Espacial Internacional em órbita, o filme nos força a confrontar
nossas noções de voyeurismo, feminilidade e separação entre
corpo e mente.
Blending animation, live action, and stereoscopic 3D, Cochemare is an
immersive, tactile, and sensory experience. As the viewer journeys from the
mystical Forest of Storms to the orbiting International Space Station, the film
forces us to confront our notions of voyeurism, femininity, and the separation of
body and mind.

Spell
spell
Zapruder
Filmmakers Group
Itália, 2011, 21’

Roteiro Script
David Zamagni e Nadia Ranocchi

Animação Animation

Produção Production

Chris Lavis e Maciek Szczerbowski

Zapruder

Música Music

Fotografia Cinematography

Patrick Watson

Monaldo Moretti

Mixagem de Som Sound Mixing

Câmera Camera

Gavin Fernandes

David Zamagni

Contato Contact

Diretor de Som Sound Director

cochemare-film.com

Manuel Zani

A história de Oscar, um cão com poderes sobrenaturais, e de seu
mestre Werner Hirsch, contada por uma equipe de TV. O projeto
Spell foi concebido como uma composição híbrida, refletindo a
natureza multifacetada do termo que o intitula. “Spell”, em inglês,
pode significar feitiço, encantamento mágico, mas também um
momento, um lapso de tempo (o que a meteorologia chama de
“onda”), e ainda, soletrar. O denominador comum a todos os projetos
Spell é a dualidade, o duplo, entendido a partir do compartilhamento
de uma economia unitária. A combinação de elementos em Spell
tende a produzir eventos enigmáticos e solenes, cuja manifestação
é incerta, ou pelo menos duvidosa. O projeto é composto de dois
curtas, duas instalações audiovisuais, e um concerto/performance.
The story of Oscar, a dog with supernatural powers, and of his master Werner
Hirsch, as told by a television crew. The Spell project was conceived as a hybrid
composition, reflecting the multi-faceted nature of the term from which it takes
its title. Spell can refer to an enchantment, a magic charm, but also to a moment,
a lapse of time (what meteorology calls a wave) as well as giving the letters of a
word in order. The common denominator to all the Spell projects is duality, the
double, understood as sharing in a unitary economy. The combination of elements
in Spell tends to produce cryptic and solemn events whose manifestation is
uncertain or at least dubious. The project is composed of two short films, two
audiovisual installations, and a concert/performance.

pro esp

cochemare
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virtuoso virtual
Thomas Stellmach and
Maja Oschmann
Alemanha, 2003, 7’

Roteiro Script
Thomas Stellmach
Produção Production

pro sup

Thomas Stellmach
Desenho Drawing
Maja Oschmann
Animação Animation
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Thomas Stellmach and Maja Oschmann
Contato Contact
www.virtuosvirtuell.com

Desenhos abstratos em nanquim parecem surgir de lugar nenhum.
Seguindo uma coreografia secreta, eles assumem características
e estados de espírito da música e narram uma história que parece
explicitada na composição musical. O jogo de encontros tímidos e
perseguições dinâmicas, a leveza e os confrontos ágeis despertam
uma multiplicidade de associações dos desenhos com, por
exemplo, pássaros, plantas, ou do mundo aquático que, por sua
vez, estimulam várias impressões emocionais diferentes.

all sides of the road

Abstract ink drawings seem to come out of nowhere. Following a secret
choreography, they take on characteristics and moods of the music and narrate
a story that appears to be laid out in the music. The interplay of timid encounters
and dynamic pursuits, the agile lightness and confrontation, awakens a multitude
of associations e.g. of birds, plants or the under-water world, which in turn
stimulates many different emotional impressions.

Direção e Produção Direction

todos os lados da estrada
OpenEndedGroup
EUA, 2012, 12’

androduction
OpenEndedGroup
Contato Contact
inquiries@openendedgroup.com

All sides of the road é derivado de um vídeo 3D de 12 minutos da
Antiga Rodovia 101, entrada e saída de Dewitt, Iowa. Após a imagem
inicial, as câmeras estão apontadas para baixo, para a estrada, que
se torna um agitado microcosmo do mundo, evocando paisagens
dos Estados Unidos e da mente. O espetáculo resultante é, ao
mesmo tempo, fotorrealista e fantasmagórico. Além da paisagem,
esse filme digital também evoca formas anteriores de filme
analógico, especialmente aquelas da vanguarda estadunidense,
pois as propriedades físicas da estrada são como as do celuloide.
Em movimento, as texturas do asfalto e do concreto se parecem
muito com a granulação do filme, enquanto as marcações das
pistas são facilmente confundidas com as linhas e letreiros da
ponta do filme correndo pelo projetor. A obra é representada pelo
seguinte texto introdutório: não há mais ninguém pedindo carona
na estrada. Não há mais histórias, ou silêncio, entre estranhos.
All Sides of the Road derives from a twelve-minute 3D video capture of Old
Highway 101 entering and departing Dewitt, Iowa. After the title image,
the cameras are pointed directly down at the highway, which becomes a
rushing microcosm of the world that evokes landscapes both of America
and of the mind. The resulting spectacle is both utterly photorealistic and
phantasmagoric. In addition to landscape, this digital film also evokes earlier
forms of analog film, especially those of the American avant-garde, for the
physical properties of the highway are like those of celluloid. In motion,
the textures of asphalt and concrete look a lot like film grain, while the lane
markers flickering by are easily mistaken for the lines and letterings on film
leader rushing through the projector gate.The work is framed by this short
introductory text: No hitchhikers on the road anymore. No stories, or silence,
between strangers.

pro sup

virtuos virtuell
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Sem palavras
Scott Stark
EUA, 2008, 13’

Direção e Produção
Direction and production

Fotografias 3D de vulvas humanas são animadas e entrelaçadas
a superfícies e texturas em ambientes naturais e construídos.
As imagens genitais foram retiradas de um conjunto de discos
ViewMaster 3D, que acompanhava um livro didático intitulado
The Clitoris, publicado em 1976 por dois médicos.
3D photographs of human vulvae are animated and interwoven with surfaces
and textures in natural and human-made environments. The genital images
were taken from a set of ViewMaster 3D reels that accompanied a textbook
entitled The Clitoris, published in 1976 by two medical professionals.

a.d.a.m.
a.d.a.m.
Vladislav Knezevic
Croácia, 2014, 13'

Roteiro Script
Vladislav Knezevic

Scott Stark
Produção Production
Som Sound

Vanja Andrijevic
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Greg Headley
Animação Animation
Contato Contact

Mario Kalogjera

www.hi-beam.net/speechless/
Design de Som Sound Design
Gideon Kiers
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Edição Editing
Mario Kalogjera, Vladislav Knezevic
Contato Contact
vlad.knezevic@gmail.com

A.D.A.M. é um filme sobre a tentativa de controlar um fragmento de
lixo espacial monitorado que inesperadamente ganha consciência.
A queda de um dispositivo chamado A.D.A.M. (Autonomous
Drone for Asteroid Mining – Drone Autônomo para Mineração de
Asteroides) leva a um fortalecimento de seus processos cognitivos
e à ativação de seu modo autônomo. Isso provoca a sua recusa
em se comunicar com os operadores da empresa de satélite. Um
atlas de paisagens intensas e vazias, de megaestruturas urbanas
e horizontes perdidos, imerso em uma cacofonia de línguas,
códigos e redes de comunicação, forma a base desta metaficção
sobre a relação entre homem e máquina. Sua trajetória conjunta
em direção à sobrecarga começa com o ato de deixar os oceanos,
continua passando por ambientes míticos e, finalmente, acaba
com a chegada ao instável e saturado espaço do hiperurbanismo
contemporâneo. Algoritmo de solução eficiente: Inexistente.
A.D.A.M. is a film about the attempt to obtain control over a monitored piece of
space junk which unexpectedly gained consciousness.The fall of a device named
A.D.A.M. (Autonomous Drone for Asteroid Mining) causes the strengthening of
its cognitive processes and activation of the autonomous mode. This leads to
its refusal of communication with the satellite company operators. An atlas of
intensive empty landscapes, urban megastructures and lost horizons immersed
in a cacophony of languages, codes and communication networks forms the
basis of this metafiction about the relationship between man and machine. Their
joint trajectory toward overload starts with the act of leaving the sea, continues
by passing through mythic ambients and finally ends with the arrival in the
unstable and saturated space of contemporary hyperurbanism. Efficient solution
algorithm: Non-existent.

pro sup

speechless
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capitalismo:
trabalho infantil
Ken Jacobs
EUA, 2006, 14’

Direção e Produção
Direction and Production

pro sup

Ken Jacobs
Música Music
Rick Reed

Uma estereografia celebrando a produção fabril de fios. Muitas
bobinas de fio enroladas em um grande galpão de fábrica iluminado
por claraboias. As muitas máquinas operadas por uma meia dúzia
de pessoas. Pessoas? Algumas são crianças. Eu ativo a fotografia
dupla, o compositor Rick Reed sugere o barulho da máquina. Seu
coração está sangrando pelas crianças? As crianças sem dúvida
vão ser resgatadas por seus chefes! “Meninos”, dirão eles, “temos
uma tremenda guerra pra vocês.”

stillness

A stereograph celebrating factory production of thread. Many bobbins of thread
coil in a great sky-lit factory space, the many machines manned by a handful of
people. Manned? Some are children. I activate the double-photograph, composer
Rick Reed suggests the machine din. Your heart bleeding for the kids? The
children will surely be rescued and by their bosses! 'Boys,' they will say, 'Have
we got a war for you'

Roterio Script

stillness
Edgar Pêra
Portugal, 2004, 8’

Edgar Pêra
Produção Production
Bando à Parte
Elenco Cast
Keith Davis, Jonathan Weightman
e Maya Booth

Stillness é um foto-filme mutante, nascido de diferentes projetos,
uns do passado e outros do futuro: um foto-diário 3D do campo de
concentração de Auschwitz em 2011 e alguns frames retirados do
projeto The Green Lisbon 3D, sonorizados pela Mellotronix Sounds
Kompany – além da leitura do primeiro parágrafo de The Call Of
Cthulhu, de Howard Phillips Lovekraft. Esse texto, de 1926, antecipa
os holocaustos do séc. XX.
A cine-mutant photo-film, born from different projects, some from the past,
others from the future: a 3D photo-diary of the concentration camp in Auschwitz
in 2011 and stolen frames from The Green Lisbon 3D Project mixed by Mellotronix
Sounds Kompany – and a reading of the first paragraph of “The Call of Cthulhu”
by Howard Philips Lovecraft. The text, from 1926, anticipates the holocausts of
the XX century.

pro sup

capitalism:
child labor

Câmera Camera
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Edgar Pêra
Som Sound
Artur Cyanetto
Contato Contact
oof.pt/bandoaparte/movies/documentary/
stillness/
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Nevoerio - passagem nº 14
Alexandre Larose
Canadá, 2013, 10’

Produção Production
Alexandre Larose

pro sup

Fotografia Cinematography
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Alexandre Larose
Contato Contact
vlad.knezevic@gmail.com

Sobreposição feita durante a filmagem de múltiplas trajetórias em um
pequeno caminho. O rolo acaba quando chego à margem de um lago.
In-camera layering of multiple trajectories within a small path. The reel ends
when I reach the edge of a lake.

tarang 3d
tarang 3d
Jonny Greenwald
e Shyam Kannapurakkaran
EUA, 2012, 4’

“Onda” em híndi, Tarang é uma exploração digital do estilo de dança
clássico indiano denominado Odissi. Tarang combina o talento
artístico indiano com formas de arte ocidentais para explorar a
tapeçaria cultural da Índia e criar pontos de vista que transcendem
épocas e lugares.
Hindi for “wave,” Tarang is a digital exploration of the classical Indian dance
style, Odissi. Tarang marries India’s artistry with western art form to explore the
cultural tapestry of India and create points of view that transcend time and place.

Produção Production
Jonny Greenwald e Shyam
Kannapurakkaran
Edição Editing
Jonny Greenwald
Mixagem de Som Sound Mixing
Ganesh Rao
Coreografia Choreography
Guru Ratikanth Mohapatra
Contato Contact
jonnygreenwald.com
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miler
Björn Speidel
Alemanha, 2006, 17’

Roteiro Script
Björn Speidel
Produção Production
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Björn Speidel
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A matéria-prima do filme são motivos monoculares de árvores ou
florestas, figuras que estão no limite da diferenciação espacial.
Diferentes caches limitam cada take a um painel, que são então
arranjados em um espaço-imagem estereoscópico. A junção
temporal dos elementos é feita de acordo com a tradição do cinema
estrutural. É baseada em um padrão geral, que prossegue durante
cinco vezes em diferentes condições. O ritmo não corresponde a
nenhum timecode resultante, mas se deve à ordem e à duração dos
takes. Essas cinco passagens são exibidas em três níveis de espaço
estereoscópico e (simplificadamente) em dois canais de áudio, em
cinco diferentes pistas paralelas. Assim as cinco faixas começam e
terminam juntas, mas se diferenciam durante o filme. Isso resulta
em uma imagem produzida a partir de sinergias e contradições, em
um metapainel estereoscópico.

the chimera of m

Primary material of this film are (one-eyed) motives of trees or forest, a subject
which is on the border of the spatial differentiation. Different caches limit the
individual takes to panels, which are arranged in a stereoscopic image space.
The temporal assembly of the elements is done in the tradition of structural
film. It is based on a global pattern that is run through five times under different
conditions. The rhythm does not correspond to any resulting timecode, but is
due to the order and duration of the takes. These five passages run on three
stereoscopic space levels and (simplified) on two audio channels in five different
grades in parallel. Thus start and end the five tracks together, but differ during
the movie.This results in an image from synergies and counter runs in a
stereoscopic metapanel.

Elenco Cast

A quimera de m
Sebastian Buerkner
Inglaterra, 2013, 25’

Adentrando o desconhecido espaço virtual de uma animação digital
em estereoscopia 3D, os espectadores se veem atrás dos olhos de
um protagonista invisível e nem um pouco confiável.
Entering the unfamiliar virtual space of a 3D stereoscopic, digital animation,
viewers find themselves behind the eyes of an unseen and distinctly
unreliable protagonist.

Produção Production
Sebastian Buerkner
Cenário Scenery
Sebastian Buerkner e John Moseley

James French, Martina Schmücker
e Michael Grime
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Edição Editing
Sebastian Buerkner
Design de Som Sound Design
Gernot Fuhrmann

215

back track
Virgil Widrich
Áustria, 2015, 8’

Roteiro Script
Virgil Widrich
Produção Production
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Virgil Widrich
Direção de Fotografia Cinematography
Bernhard Schlick
Design de Som Sound Design
Frédéric Fichefet
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Contato Contact
www.sixpackfilm.com

Um belo exemplar de brilhantismo técnico envolvendo uma complexa
história, tecida a partir de imagens e sons de mais de 25 longasmetragens. Espiamos um espaço de telas flutuantes e tridimensionais
que se fundem, sobrepostas e deslizadas umas sobre as outras.
Várias cenas de found footage são projetadas ao mesmo tempo, em
até sete painéis de vidro móveis e semitransparentes, enquanto
uma câmera guiada por computador as fotografa, quadro a quadro,
e traduz o conjunto de imagens em um espetáculo tridimensional. Ao
mesmo tempo, uma variedade de adereços cênicos carinhosamente
construídos introduz componentes analógicos que flutuam nesse
cosmos burroughsiano" digitalmente recortado, inventado por Widrich.
A trama é uniformemente tecida, narrada por uma voz em off totalmente
condizente com a tradição do filme noir com a qual Back track está
claramente muito comprometido: uma mulher; vários homens (um
escritor, um mulherengo, um criminoso?), cada um desesperadamente
enfeitiçado pela mulher sedutora e perigosa.
A showpiece of technical brilliance involving a highly complex story woven out of
images and sounds from over 25 feature films. We peer into a space of floating,
three-dimensional screens that merge, layered atop and made to glide over
one another. Various found footage scenes are projected onto as many as seven
movable, semi-transparent panes of glass at once, while a computer-guided
camera photographs them frame by frame and translates the imagery into a
three dimensional spectacle. At the same time, a host of lovingly constructed
props introduce analog components that flit through this digitally Burroughsian
cut-up cosmos of Widrich’s conjuring. The plot is seamlessly interwoven, narrated
by an off-screen voice entirely in keeping with the film noir tradition to which Back
Track is evidently deeply committed: a woman; several men (a writer, a womanizer,
a criminal?), each hopelessly under the spell of the siren-like lady.

hate
ódio
Sami van Ingen
Finlândia, 2008, 4’

Direção e Produção
Direction and Production
Sami van Ingen
Contato Contact

Em 1959, o cineasta soviético Aleksandr Ptushko (1900–1973)
dirigiu um longa-metragem intitulado Sampo, livremente inspirado
na epopeia nacional finlandesa Kalevala, e em parte filmado
com duas câmeras simultaneamente. Em Hate, uma imagem
estereoscópica é apropriada de Sampo para formar um happening
entre duas diferentes perspectivas, com o objetivo de brincar com a
possibilidade de expor a paisagem oculta da mítica Kalevala.
In 1959, Soviet film director Aleksandr Ptushko (1900–1973) directed a feature
film titled Sampo, which was loosely based on the finnish national epic Kalevala
and which was in part filmed with two cameras simultaneously. In Hate a
stereographic image is appropriated from Sampo to form a “happening” between
two different perspectives and intended to play with the possibility of exposing
the hidden landscape of the mythical Kalevala.

vaningen@yahoo.com
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galaxy
galáxia
Santiago Caicedo
Franço, 2018, 4’

Roteiro Script
Mikros Image
Produção Production
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Mikros Image
Design Gráfico Graphic Design
Nathalie Bataille
Design de Som Sound Design
Pierre-Jean Beaudoin
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Edição de Som Sound Editing
Bruno Ginestet
Direção de Arte Art Direction
Christian Janicot

Decidindo realizar um filme estereoscópico de baixo orçamento
em HD, Caicedo e sua equipe adaptaram duas pequenas câmeras
HDV à sua Vespa, e filmaram sua jornada pelas ruas parisienses,
entrelaçando-a a animações.
Opting to create a low-budget stereoscopic film in HD, Caicedo and his crew
rigged two small HDV cameras to his Vespa and filmed his journey through the
Parisian streets, interweaving it with animations.

O UNIVERSO
INFERNAL DA
PARAÍSOS ARTIFICIAIS
THE INFERNAL WORLD
OF PARAÍSOS ARTIFICIAIS
PAR 1 61’

> 21, segunda, 17h30
> 27, domingo, 16h

PAR 2 56’

> 21, segunda, 21h
> 27, domingo, 17h30
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o universo
infernal
da paraísos
artificiais
POR francis vogner dos reis

Se ageração dos anos 80
recusou a grafia nervosa
do cinema marginal no cinema
de São Paulo, os filmes de
Paulo Sacramento, Debora
Waldman, Christian Saghaard,
Marcelo Toledo e Paolo
Gregori (e os agregados:
Murillo Mathias, Carlos
Botosso) retomam
essa conexão.

1992: terra arrasada. Dois anos antes, a Embrafilme tinha sido
extinta pelo Programa Nacional de Desestatização (PND) do governo
de Fernando Collor de Mello. Em São Paulo, a Boca do Lixo havia
encerrado sua produção de filmes de gênero e se dedicava ao cinema
pornográfico. Nessa época, em São Paulo, Carlos Reichenbach
realizava Alma corsária e Sergio Bianchi fazia o seu A causa secreta.
Ambos, filmes sujos.
A precariedade de Alma corsária decorria mais da falta de recursosdo
que de desleixo técnico. Já em A causa secreta, o malfeito era desleixo: cenas mal iluminadas, decupagem tosca, atores em over action.
O primeiro faz um inventário da utopia e da transgressão, o segundo
é uma golfada em cima da eficiência. Esses dois filmes estavam
na contramão dos valores de produção demandados pelo cinema
brasileiro nos anos 90. No curta-metragem, esse espírito teve uma
expressão bastante complexa e radical – como modo expressivo
e no conjunto de produção – na produtora Paraísos Artificiais.
Não por acaso, parte dos integrantes da Paraísos Artificiais (mais
precisamente Debora Waldman, Christian Saghaard e Paulo
Sacramento) trabalhou em A causa secreta, e a relação deles com
Jairo Ferreira era notória e bastante estreita. Tanto que Jairo os
relacionou à tradição do cinema de invenção citando, inclusive,
alguns de seus filmes na última edição do seu livro. O conjunto de
mais de uma dezena de curtasmetragens da Paraísos Artificiais
está entre o que de mais radical e inventivo se fez no cinema
brasileiro nos anos 90. A produtora teve origem em 1992 em uma
ilha: a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São
Paulo. Ilha, seja porque estava (e ainda está) longe dos centros
nervosos da cidade, seja porque foi durante anos o principal celeiro
de formação de cineastas em São Paulo. Diferente da Escola
Superior de Cinema São Luiz nos anos 60, a ECA estava longe do
fluxo da vida urbana. Logo, uma ilha. E, dentro dela, um paraíso
que, por ser artificial, era provisório e “arquifalso” e, por isso, não
tinha promessas de reconciliação futura. Assim como os paraísos
de Charles Baudelaire, os paraísos de Paulo Sacramento, Debora
Waldman, Marcelo Toledo, Christian Saghaard e Paolo Gregori eram
fruto de sensibilidades modificadas radicalmente pelo artifício,
com a diferença de que, no caso dos cineastas paulistas, essa
alteração não vinha de substâncias psicotrópicas, mas daquilo que
não é natural – a técnica, o ícone, o efeito plásticoformal – e incide
diretamente sobre o real.
O fato é que a Paraísos Artificiais retoma parte da exasperação e
o experimentalismo do cinema marginal, mas já sob outra esfera
de influências. Se a geração dos anos 80 recusou a grafia nervosa
do cinema marginal no cinema de São Paulo, os filmes de Paulo
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Sacramento, Debora Waldman, Christian Saghaard, Marcelo Toledo
e Paolo Gregori (e os agregados: Murillo Mathias, Carlos Botosso)
retomam essa conexão, só que em uma chave mais punk e tendo o
próprio cinema marginal como referência. E também a performance,
o cinema de horror, o sarcasmosocial de um Sergio Bianchi com o
frescor da celeridade iniciática do filme universitário.
Se filmes como Ave e Juvenília, de Paulo Sacramento, Noite final
menos 5 minutos e Kyrie ou o início do caos, de Debora Waldman,
Vampiro, de Marcelo Toledo, Atrás das grades, Que fim levou a mocinha
da sauna mista e Mariga, de Paolo Gregori e O palco, de Christian
Saghaard são todos, guardadas as suas singularidades, semelhantes
a uma “bad trip”, é porque se amparam na vertigem, no onírico, na
sujeira, no escatológico e em uma brutal economia narrativa. Essas
seriam características mais gerais que uniriam esses filmes em
torno de pontos em comum, afinidades que, inclusive, fizeram com
que seus realizadores se constituíssem como um grupo. Mas, como
já disseram os próprios cineastas, não existia um programa estético
coletivo, mas projetos pessoais que somavam a colaboração – na
produção, na montagem, na direção de arte – dos amigos-sócios da
produtora, ainda que, sim, houvesse similaridades entre os curtas –
mais em seu espírito do que no estilo e na forma. Segundo Carolina
Ghidetti1, todos os filmes da produtora teriam em comum o horror, o
escapismo, a ironia e o estranhamento.
Os filmes de Paolo Gregori eram, geralmente, mais debochados
como Que fim levou a mocinha da sauna mista, ou possuíam um
alvo político mais determinado como Mariga ou O feijão e o sonho
(este último realizado em codireção com Murillo Mathias). Marcelo
Toledo, em seu Vampiro, se não faz um filme do gênero horror, faz
do terrível um elemento desencadeante de imagens deflagradoras.
O onírico pesadelo é a tônica dos filmes de Debora Waldman; o
alucinatório determina a atmosfera de Meressias e Sinhá Demência
e outras histórias de Christian Saghaard e o minimalismo violento
caracteriza Ave e Juvenília de Paulo Sacramento.
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1 GHIDETTI, Carolina. “Paraísos Artificiais – Novos Rumos em
Tempo de Crise”. Neamp. Disponível em: http://revistas.pucsp.
br/index.php/aurora/article/viewFile/4539/3123 Acesso em 15 de
agosto de 2015.
A Paraísos Artificiais durou quatro anos e a maior parte dos
integrantes seguiu outros caminhos e abriu outras produtoras.
Waldman e Sacramento mudam, então, o nome da produtora para
Olhos de Cão. Esta viria a produzir longas importantes nos anos

Todos esses curtas
realizados pela Paraísos
Artificiais continham um
ímpeto explosivo que gerou
focos de incêndio no cinema
dos anos 90.

2000 como O prisioneiro da grade de ferro (2003), dirigido por Paulo
Sacramento, e Encarnação do Demônio (2008), de José Mojica Marins.
Todos esses curtas realizados pela Paraísos Artificiais continham
um ímpeto explosivo que gerou focos de incêndio no cinema dos anos
90. Em meados daquela década, no momento em que a produção de
curtas se encerrou, os realizadores da produtora não conseguiram
dar continuidade aos trabalhos realizando longas. Entretanto, filmes
como O fim da picada, de Christian Saghaard, O prisioneiro da grade
de ferro e Riocorrente, de Paulo Sacramento, Corpo presente, de
Marcelo Toledo e Paolo Gregori guardam e transmutam a energia
predominante nos curtas da Paraísos Artificiais em experimentos de
outra ordem. A Mostra O Universo Iinfernal, Paraísos Artificiais reúne
os filmes da produtora de curtasmetragens que provavelmente foi
o gueto (sem conotação negativa) mais radical do cinema em São
Paulo dos últimos 30 anos.
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the infernal
world of
paraísos
artificiais
by francis vogner dos reis
While the 1980’s generation
refused the nervous register
of marginal cinema in the
São Paulo film scene, the
works by Paulo Sacramento,
Debora Waldman, Christian
Saghaard, Marcelo Toledo and
Paolo Gregori (and by Murillo
Mathias and Carlos Botosso),
associated with them
recapture this connection.
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1992: scorched earth. Two years before, Embrafilme had been
disbanded by the National Program for Privatization during the
Fernando Collor de Mello administration.
In São Paulo, Boca do Lixo had ceased production of genre films and
focused on pornography.

didn’t come from psychotropic substances, but from what isn’t
natural the technique, the icon, the visualformal effect – and directly
affects what is real. The fact is, Paraísos Artificiais recaptures some
of the exasperation and experimentalism of marginal cinema, but
already under a different sphere of influence.

When it comes to short films, this spirit was expressed in a very
complex and radical manner (with regards to expression and
production) at Paraísos Artificiais (“Artificial Paradises”) production
company. Not by chance, some of the members of Paraísos
Artificiais (namely, Debora Waldman, Christian Saghaard and Paulo
Sacramento) worked in A causa secreta, and their relationship to
Jairo Ferreira was widely known, and quite close. So much so, that
Jairo acknowledges them as part of a tradition of the cinema de
invenção (“cinema of invention”, as Ferreira says, in order to avoid
the hackneyed “experimental” or “vanguard”), and even mentions
some of their films in the latest edition of his book. The more than
ten short films produced by Paraísos Artificiais are among the most
radical and inventive products of Brazilian cinema in the 1990s.

While the 1980’s generation refused the nervous register of marginal
cinema in the São Paulo film scene, the works by Paulo Sacramento,
Debora Waldman, Christian Saghaard, Marcelo Toledo and Paolo
Gregori (and by Murillo Mathias and Carlos Botosso, associated
with them) recapture this connection, but in a more punk scheme
and having marginal cinema itself as a reference. And also the
performance, horror films, the kind of social sarcasm from the likes
of Sergio Bianchi, with the freshness and fast pace of an initiation,
characteristic of film school cinema. If films like Ave and Juvenília, by
Paulo Sacramento, Noite final menos 5 minutos and Kyrie ou o início
do caos, by Debora Waldman, Vampiro, by Marcelo Toledo, Atrás das
grades, Que fim levou a mocinha da sauna mista and Mariga, by Paolo
Gregori and O palco, by Christian Saghaard are all, in spite of their
singularities, similar to a bad trip, it is because they rely on vertigo,
on the oniric, on filth, on scatology, and on brutally economical
narratives. Those are the more general features that tie the films
together around commonalities, affinities that, indeed, brought the
filmmakers together as a group. But, as they have said themselves,
there was no collective aesthetic program, but personal projects
that made up the collaboration – in production, editing, production
design – of the friendspartners in the production company, though
there were similarities among the short films – more in spirit than
in style and form. According to Carolina Ghidetti1 in common horror,
escapism, irony, and strangeness, every one of the company’s films
has in common horror, escapism, irony, and strangeness.

The production company began in 1992 in an island: Universidade
de São Paulo’s School of Communications and Arts (ECA
USP).
An island, because it was (and it is) located far from the city’s nerve
centers, and because it was for many years the main breeding
ground of filmmakers in São Paulo. Unlike the Escola Superior de
Cinema São Luiz in the 1960s, ECA stood far away from the flow of
urban life. Thus, an island. And within, a paradise that, because
it was artificial, was temporary and arquifalso (something like
“archifake”, neologism devised by Jairo Ferreira), and therefore
held no promises of future reconciliation. Much like the paradises
of Charles Baudelaire, the paradises of Paulo Sacramento, Debora
Waldman, Marcelo Toledo, Christian Saghaard and Paolo Gregori
were a product of sensibilities radically transformed by artifice, the
difference being that, for the filmmakers in São Paulo, this alteration

Paolo Gregori’s films were usually more jeering, like Que fim levou
a mocinha da sauna mista, or had a betterdefined political target,
like Mariga or O feijão e o sonho (which was codirected by Murillo
Mathias). Marcelo Toledo, in his Vampiro, while he doesn’t make a
horror movie, does use horror as a trigger for incendiary images.
A nightmarish quality is central to Debora Waldman’s films;
hallucinatory elements determine the atmosphere of Meressias and
Sinhá Demência e outras histórias, by Christian Saghaard, and violent
minimalism characterizes Ave and Juvenília, by Paulo Sacramento.
Paraísos Artificiais lasted four years, and most of the members
moved on and started other production companies. Waldman and
Sacramento then changed the company’s name to Olhos de Cão, which
would eventually produce important feature films in the 2000s, like
O prisioneiro da grade de ferro (2003), directed by Paulo Sacramento,

At this point, in São Paulo, Carlos Reichenbach was shooting Alma
corsária (Buccaneer Soul) and Sergio Bianchi was making A causa
secreta (The secret cause). Dirty movies, the both of them. The
shabbiness of Alma corsária was caused by a lack of resources, not
so much by technical sloppiness. A causa secreta, on the other hand,
was poorly made because it was sloppy: badlylit scenes, clumsy
edition, overacting actors. The first is an inventory of utopia and
transgression, the second, regurgitation all over efficiency. These
two movies stood in contrast to the production values demanded by
Brazilian cinema in the 1990s.
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and Encarnação do Demônio (2008), by José Mojica Marins.
Every one of the short films made by Paraísos Artificiais had an
explosive impetus that created hot spots in the 1990s cinema. After
the mid1990s, when the production of short films ceased, the
filmmakers were unable to continue their work in feature films.
However, films such as O fim da picada, by Christian Saghaard,
O prisioneiro da grade de ferro and Riocorrente, by Paulo Sacramento,
Corpo presente, by Marcelo Toledo and Paolo Gregori, still held on to
and transformed the energy present in the Paraísos Artificiais short
films into other kinds of experiments. The O Universo infernal, Paraíso
Artificiais exhibition brings together the films by the production
company which was probably the most radical film ghetto (not in a
bad sense) in São Paulo for the past 30 years.
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Every one of the short films
made by Paraísos Artificiais
had an explosive impetus
that created hot spots in
the 1990s cinema.

ave

Faze o que tu queres, há de ser tudo da Lei.

o palco

poultry

Do what thou wilt shall be the whole of the Law.

the stage

Paulo Sacramento
Brasil / SP, 1992, 5’

Christian Saghaard
Brasil / SP, 1992, 7’

Em uma realidade na qual o ritual se aproxima cada vez mais da mera
formalidade, um jovem busca o ato cerimonial.
In a reality in which rituals increasingly become mere formalities, a young
man seeks the ceremonial act.

Roteiro Script
Paulo Sacramento

Roteiro Script
Christian Saghaard

Produção Production
Paulo Sacramento

Produção Production
Christian Saghaard

Paulo Sacramento e Clêmie Blaud

Idê Lacreta
Trilha Original Original Sound Track
Gerald Thomas
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Edição Editing

Trilha Original Original Sound Track
Paulo Herculano

Fotografia Cinematography
Marcelo Toledo

PAR 1

PAR 1

Edição Editing

Fotografia Cinematography
Aloysio Raulino
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atrás das grades

O homem nasce livre, mas, por todos os lados, está atrás das grades.

behind bars

Man is born free, but everywhere you look, he is behind bars.

Paolo Gregori
Brasil / SP, 1993, 10’

Roteiro Script
Paolo Gregori

que fim levou
a mocinha da
sauna mista

O glorioso casamento de uma prostituta com um operador de xerox.
The glorious wedding of a prostitute to a copy guy.

whatever happened
to the sauna girl
Paolo Gregori
Brasil / SP, 1994, 8’

Produção Production
Paulo Sacramento

Paulo Sacramento
Música Music
André Abujamra
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Fotografia Cinematography
Hélcio “Alemão” Negamine

Roteiro Script
Paulo Gregori e Marcelo Freitas
Produção Production

PAR 1

PAR 1

Edição Editing

Paulo Gregori e Marcelo Freitas
Edição Editing
Christian Saghaard
Edição de Som Sound Editing
Christian Saghaard
Fotografia Cinematography
Marcelo Freitas
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Mariga

PAR 1

Paolo Gregori
Brasil / SP, 1995, 4’
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Os últimos quatro minutos do futuro político do Brasil e/ou a história do
fusca que cospe sangue.
The last four minutes of Brazil's political future and/or the story of the
blood-spitting Volkswagen Beetle.

meressias

Homem comum ingressa em gangue de messias assassinos.

merssiah

A regular guy joins a gang of killer messiahs.

Christian Saghaard
Brasil / SP, 1992, 5’

Roteiro Script

Roteiro Script

Richard Gott

Christian Saghaard

Produção Production

Produção Production

Murilo Mathias

Christian Saghaard

Edição Editing

Edição de Som Sound Editing

Paolo Gregori

Christian Saghaard

Fotografia Cinematography

Direção de Arte Art Direction

Christian Saghaard

Christian Saghaard
Fotografia Cinematography
Christian Saghaard e Marcelo Freitas

PAR 1

marigA
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sinhá demência e
outras histórias

Uma presença anímica que flui e clareia?

vampiro

Terror!

An animistic presence that flows and enlightens?

vampire

Horror!

missus dementia
and other stories

Marcelo Toledo
Brasil / SP, 1995, 7’

Christian Saghaard
e Carlos Botosso
Brasil / SP, 1995, 18’

Roteiro Script
Marcelo Toledo
Produção Production

Roteiro Script

Marcelo Toledo

Christian Saghaard, Renata Druck,
Edição Editing
Isídio Coelho Neto e Paulo Sacramento
Produção Production
Murilo Mathias

Trilha Original Original Sound Track

PAR 2

PAR 1

Ricardo Vuono e Carlos Botosso

Murillo Mathias
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Edição Editing
Christian Saghaard

Fotografia Cinematography
Christian Saghaard e Marcelo Toledo

Direção de Arte Art Direction
Sabrina Fletchmann
Fotografia Cinematography
Christian Saghaard e Marcelo Toledo
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juvenília

Cáspite!

juvenília

Gee!

Paulo Sacramento
Brasil / SP, 1995, 18’

noite final menos
cinco minutos
final night minus
five minutes

Enquanto há gasolina, um Maverick avança em alta velocidade por
estradas vazias.
As long as there's gas, a Maverick speeds along empty roads.

Débora Waldman
Brasil / SP, 1993, 10’
Roteiro Script
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Produção Production

Roteiro Script

Paulo Sacramento

Débora Waldman

Edição Editing

Produção Production

Paulo Sacramento

Paulo Sacramento

Trilha Original Original Sound Track

Edição Editing

Murillo Mathias

Michael Ruman

Fotografia Cinematography

Trilha Original Original Sound Track

Marlene Bergamo

Ratos do Porão
Fotografia Cinematography
Kátia Coelho

PAR 2

PAR 2

Paulo Sacramento
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O feijão e o sonho

A incapacidade de certas classes de assumirem uma postura ativa.

vira-lata

the bean and the dream

The incapacity of certain classes to take an active stance.

mutt

Paolo Gregori e Murillo
Mathias
Brasil / SP, 1996, 10’

Murillo Mathias
Brasil / SP, 1995, 5’

Desilusão e descaso. Descaso e abandono. Abandono e fuga. Fuga
e desilusão.
Disillusionment and neglect. Neglect and abandonment. Abandonment and
escape. Escape and disillusionment.

Roteiro Script
Roteiro Script

Murillo Mathias

Paulo Gregori e Murillo Mathias
Produção Production
Produção Production

Murillo Mathias e Régis Approbato

Murillo Mathias

Som Sound
Música Music
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Murillo Mathias

Murillo Mathias
Paulo Sacramento

Quasímodo Traça Jaguadarte
Fotografia Cinematography
Fotografia Cinematography
Christian Saghaard

PAR 2

PAR 2

Edição Editing
Edição Editing

Christian Saghaard
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as agruras de um
homem sandwich
the hardships of
a sandwich sign guy
Fernando Coimbra
e Murillo Mathias
Brasil / SP, 1995, 3’

Um dos fenômenos pitorescos das metrópoles é o surgimento dos
chamados homens-sanduíche, que se utilizam do próprio corpo para
veicular anúncios de terceiros.
A picturesque phenomenon of metropolises is the emergence of the socalled sandwich sign guys, who use their own bodies to advertise other
people’s businesses.

kyrie ou o início
do caos
kyrie or the beginning
of chaos

Uma mulher é hipnotizada por um som místico. A partir de então,
o caos começa a se espalhar.
A woman is hypnotized by a mystical sound. From then on, chaos begins
to spread.

Débora Waldman
Brasil / SP, 1998, 14’

Roteiro Script
Roteiro Script

Débora Waldman

Fernando Coimbra e Murillo Mathias

Edição Editing
Edição Editing
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Gabriela Carone

Fernando Coimbra e Murillo Mathias
Paulo Sacramento

Fernando Coimbra e Murillo Mathias
Direção de Arte Art Direction
Direção de Arte Art Direction

Vicente Lavigne

Fábio Juvêncio
Fotografia Cinematography
Fotografia Cinematography
Marcelo Toledo

PAR 2

PAR 2

Produção Production
Produção Production

Kátia Coelho
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TEDDY WILLIAMS:
TRAJETÓRIA EM
CURTAS METRAGENS
TEDDY WILLIAMS:
TRAJECTORY IN SHORT FILMS
TED 79’

> 25, sexta, 17h30
> 27, domingo, 19h30
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os caminhos,
atalhos
e desvios de
teddy williams
Por antonia girardi

Revista Arte y Critica, fevereiro de 2015
Nesta última primavera, Eduardo “Teddy” Williams, argentino de Buenos
Aires, 28 anos, participou da XXI edição do Festival Internacional de Cine
de Valdivia, onde foram exibidos cinco de seus curtas. São trabalhos que,
em teoria, relacionam-se à sua passagem pela Universidad del Cine e
por Le Fresnoy, obras que podem situá-lo como um cineasta selvagem,
que escapa dos parâmetros institucionais do entender e do recordar.
* Especialmente para a revista Arte y Crítica, Teddy Williams disponibilizou
dois de seus curta-metragens durante um mês: Pude ver un puma
(que recebeu o prêmio Bafici 2012 de melhor curta-metragem e que
foi nomeado em Cannes, no Cinefondation 2012) e Que je tombe tout le
temps? (filme selecionado para a Quinzena de Realizadores de Cannes,
em 2013).
Não percam!
Perder-se, não entender, esquecer.

o literário é um motor
importante para se pensar
os curtas e para me dar
vontade de filmar.

ted

Quando existe um vazio,
significa que se pode ir lá e
ocupar um espaço, mesmo que
seja no âmbito intelectual.
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Em algum momento, senti
que o que era para eu fazer
era isto: comer as coisas,
consumí-l as, apreciál as
e deixar que fluíssem.
Creio que isso esboça
minha maneira de fazer
os curtas.

Antonia Girardi: Em seus curtas, você utiliza muito uma forma de filmar
que é posicionar a câmera no alto da cena, fazendo um movimento
como se ela descesse em direção perpendicular ao solo. Isso nos dá a
sensação de estarmos sendo inseridos no mundo. Você poderia falar um
pouco sobre esses mundos que vão se abrindo?
Teddy Williams: Sempre tenho a sensação de espiar uma situação, de
querer fazer um filme como se estivesse espiando algo. Por isso, em
meus curtas, às vezes, as cenas começam e terminam cortadas, como
se já estivessem acontecendo antes de a câmera chegar ali e como se
fossem continuar acontecendo, como se você estivesse entrado e visto
uma parte.
A.: Você acha que a forma de “espiar” muda de um curta para outro?
T.: Acho que um curta sempre dialoga com outro. Pude ver un puma
(2011),por exemplo, ocupa esse lugar muito espetacular, retrata uma
cidade em ruínas, por onde os personagens caminham. Nos curtas
seguintes, tentei ir a lugares mais “normais” e torná-los estranhos, a
partir do filme.
A.: Também tenho a impressão de que, nesse filme, há mais indicação
argumentativa para saltar de um espaço a outro do que em curtas
posteriores. Em Pude ver un puma, um personagem cai no terraço
do prédio, dorme e depois reaparece em um lugar amplo, como se fosse
um sonho. A impressão é de que essa queda do personagem simplesmente
permite a passagem de um espaço a outro. O que você descobriu
fazendo esse curta?
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T.: Não gostava da ideia de o personagem dormir e,
então, pensei que a próxima cena poderia ser um
sonho. Para mim, é como se você visse o personagem,
como se fosse uma continuação, uma sucessão de
ações e de espaços. Em Que je tombe tout le temps?
(2013), eu quis fazer algo similar com relação ao
tratamento do espaço, mas exagerando nos cortes.
Nesse curta, lugares muito desconectados ganham
conexão. Passamos da França à Serra Leoa, vamos e
voltamos.
A.: Outra coisa que me chamou a atenção é que seus
curtas estão cheios de teorias. Muita informação,
dados um pouco freak, inventados ou retirados da
internet e, ao mesmo tempo, certos relatos mais
literários: poemas e fragmentos de romances. O texto
que um dos garotos lê no início de Pude ver un Puma,
no alto do prédio, é um poema?
T.: É de um romance que se chama Zama, de Antonio
di Benedetto.
A.: Fiquei pensando sobre a forma como os fragmentos
de discursos literários se entrelaçam com as teorias
extremamente diversas em seus curtas. Há todo um
mundo que vai crescendo, no qual o literário está no
mesmo nível das informações e dos códigos entre
amigos.
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T.: Acho que existe algo das teorias e do excesso de
informação de que gosto. Por um lado, você se sente
perdido devido ao excesso. Tudo pode ser certo ou não.
Você encontrará informações que parecem ser de outro
mundo, mas que são normais. Como na internet – existe
ali uma nuvem de coisas que podem te incomodar. No
entanto, acho muito bom que exista tanta possiblidade
de tudo. Por isso, represento e compartilho essas
coisas com os demais porque, às vezes, temos um
caminho muito definido e não nos damos conta de
que existem coisas que possam parecer absurdas ou
bobas, mas que fazem parte da realidade também.
Respeito a mescla entre o literário e o informativo. Eu
pensava primeiro nas teorias e depois no literário, mas
gosto muito da ideia de que essa convivência possa
surgir naturalmente. O espectador não saberá se
as histórias, os contos e os dados são inventados ou
não, e isso não importa. Ao final, entendendo em um
sentido amplo, o literário é um motor importante para
se pensar os curtas e para me dar vontade de filmar.

A.: Alguém poderia afirmar que, em seus curtas,
assim como o gênero literário, também aparecem
os bosques e as cidades destruídas. De onde vem a
fascinação pelo “aparecer”?
T.: Acredito que esses espaços que aparecem
respondem a uma necessidade muito concreta de um
momento em que eu me sentia oprimido pelo que a
sociedade me levava a ser. Esses espaços são uma
forma de escapar em direção à variedade, à variação
e à diversidade, em todos os sentidos. Eles têm a ver
com a consciência da disponibilidade de pontos de
vista; e também com o pensamento de que existem
milhões de possibilidades, em todos os lados e em
tudo o que se vê e que se tenta transmitir. A troca
brusca e a variação de temas me dão ar. Alguém
que uma vez viu os curtas me disse que eles lhe
transmitiam um sentimento de liberdade. Suponho
que aparece aí a mesma necessidade que eu tenho de
acreditar que todas as teorias são reais, ou de que não
importa se são reais ou não.
A.: Em um diálogo de algum dos seus curtas, os
personagens falam sobre o quanto é inacreditável
chegar a um lugar e não entender nada…
T.: Tive essa sensação quando comecei a viajar
com os curtas, mas é algo que eu já vinha fazendo
nos filmes anteriores. Em geral, o não-entender
está muito desvalorizado. Precisa-se entender.
Mas, para mim, o não-entender é algo que traz
felicidade porque sinto que ainda há um caminho
a ser percorrido. Não gosto de ver um filme para
entender algo, e sim o contrário: assisto para
não compreender – isso sempre que o filme te
“pega”, obviamente; se você fica fora do filme,
não acontece nada. Considero importante propor
uma valorização positiva do não-entender. Se você
entende tudo, nunca vai pensar nada novo, nunca
vai descobrir algo, nem alcançar o mundo da
fantasia, da aventura. Nas viagens, essa ideia fica
mais concreta, devido aos idiomas. Fui ao Vietnã
com Toi quen roi! (Me olvidé!) (2014). Estive lá não
entendendo ou entendendo, sem me importar com
o não-entender. Muitas pessoas me disseram: “não
entendi nada, mas gostei”. Isso me parece uma boa
coisa para a vida também. Quando existe um vazio,
significa que se pode ir lá e ocupar um espaço,
mesmo que seja no âmbito intelectual.

A.: O que percebo ser muito potente visualmente em
seus curtas é o fato de que esse “não-entender” está
associado a espaços bem concretos, como podemos
verificar na cidade apocalíptica ou em ruínas de Pude
ver un puma ou na sequência inusitada do túnel
subterrâneo onde se reúnem os garotos em Que je
tombe?. O que você poderia dizer de sua relação com
esses espaços?
T.: Interessa-me poder associar o não-entender –
que poderia ser compreendido como algo volátil,
intelectual ou pouco físico – com algo muito concreto.
É assim que eu vejo. O que parece ser abstrato e
difícil de explicar também é parte do concreto. Então,
tento usar algo normal ou cotidiano para criar essa
sensação de estranheza. Quando interponho juntos
dois espaços que são distintos, não sei bem no que
aquilo vai resultar, mas gosto de experimentar esse
choque. Acredito que o choque deva ser provocado
com coisas comuns. Quando o abstrato está
relacionado ao abstrato, ou quando o não-entender é
puro não-entender, perde-se o interesse. É intrigante
quando o não-entender está inserido no diálogo entre
jovens ou entre amigos. Para mim, essa sensação ou
ideia tão abstrata, que pode parecer complicada, é
algo de todos: da juventude, da internet, do caminhar
pela cidade, da vida comum. Ainda que você não
esteja consciente disso, pode estar praticando o nãoentender em algum ponto. Como esses garotos que
estão muito na sua, enquanto o filme os segue.
A.: Em alguns momentos, a câmera os abandona.
A câmera se perde, perambula por outros lados...
T.: Sim, a câmera é um pouco independente. Isso está
relacionado com a intenção de espiar algo. A câmera
espia, comenta algo através de um movimento, ou
decide ir embora, não sei porquê. A câmera é algo
cerebral: às vezes, você presta atenção, às vezes, se
distrai, olha outra coisa e, então, volta.
A: A câmera se sente bem viva: respira, desconcentrase, duvida…
T.: Viva. Sim, gosto disso. É como uma pessoa que
estivesse ali em algum ponto, mas que não chega
a ser exatamente um personagem. É uma questão
mais conceitual. Não me interessa que o espectador
se sinta com a câmera nas mãos, mas sim que a

câmera transmita ao espectador os movimentos
do pensamento, essa dinâmica da concentração e
da desconcentração: observar uma coisa e depois
abandoná-la ou, a partir disso, pensar em algo
diferente. Os jogos que foram ou podem ser terríveis
Pude ver um Puma e acreditar que ele estava estático
e inofensivo como uma decoração. Muito liso, sem
detalhes, como se não tivesse garras nem dentes,
como se as curvas de seu corpo não denunciassem
elasticidade para o salto, mas sim docilidade e suave
disposição para alguma mão carinhosa. Por esse
puma não visto, pude pensar nos jogos que foram ou
que podem ser terríveis, não no momento em que
se joga, mas sim antes ou depois”. Zama, Antonio di
Benedetto, 1956.
A.: Recordando a passagem de Zama, que
introduz Pude ver un Puma, queria perguntar sobre
um tema que parece ser bastante transversal em
seus curtas: a ideia do selvagem, de personagens que
andam em bando, movidos por algo meio animalesco,
como uma manada. Isso se relaciona também à sua
maneira de pensar e de planejar seus curtas?
T.: Acredito que selvagem seja uma boa palavra.
Refere-se a comportar-se de modo meio animal,
meio instintivo, meio orgânico e, desse modo, seguir
fazendo e confiar. No Vietnã, por exemplo, eu não
sabia muito bem o que iria fazer, muito menos se o
que eu estava filmando serviria para o curta. Tudo
se decidia no momento. Enquanto eles faziam o que
tinham que fazer, eu me virava para decidir o que
filmar com a câmera. Sinto que disso pode sair algo
porque, se é puro pensamento, não tem um sentido
definido. Outro dia desses, pensava: ‘não sei se, no
futuro, terei algo mais sistemático para compartilhar,
mas, por agora, mais que uma coisa concreta, o que
quero compartilhar é algo relativo ao instinto, uma
maneira de viver, um pouco de selvageria, essa coisa
um pouco animalesca minha e dos garotos’.
A.: Nos diálogos, também está muito presente a
questão do corpo. Em um momento, alguém diz
que é da “religião da digestão”. Como o comer, o
“cagar”, o vomitar se relacionam com a quantidade de
informação e de teorias que circulam por seus curtas?
T.: Pensar na digestão tem me servido para explicar a
maneira como abordo as coisas – tanto a informação,
como todas as outras coisas que consumo. Em algum
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momento, senti que o que era para eu fazer era isto:
comer as coisas, consumi-las, apreciá-las e deixar
que fluíssem. Creio que isso esboça minha maneira de
fazer os curtas. Na universidade, na esfera acadêmica,
há um imperativo de ter que recordar, armazenar a
informação, à maneira de um computador. Acho que
isso é útil, mas comigo não funciona. Talvez eu seja
muito extremista. Às vezes, não me lembro nem de
qual filme assisti ou de qual filme gostei. Como-o,
digiro-o e já não me lembro mais, mas sei que já é
parte de mim e que, graças a isso, sou o que sou.
Antes, pensava que era culpa do computador, como
se graças a ele eu não precisasse mais guardar nada.
Queria fazer curtas que não acumulassem informação,
mas sim que digerissem informação. Muita gente que
vê meus curtas se sente do mesmo jeito: gostam, mas
não sabem o que viram, não se lembram qual parte é
qual, não sabem bem o que aconteceu, mas sabem
que vivenciaram isso. Tem a ver com a selvageria de
que falávamos, com o fato de eu acreditar que, se
uma pessoa passa por algo, isso fica, e se torna parte
dela. Não é preciso se lembrar de tudo. Nem tudo é a
memória. Gosto de valorizar o instinto daquilo que flui,
acredito que isso abre mais possibilidades. A memória
me parece ser algo muito duro, como se você comesse
algo e ficasse com uma bola no estômago.
A.: As situações em que os personagens se perdem
e aparecem em lugares que os conduzem a outros
lugares fazem a alusão a esse não-recordar?
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T.: Sim. Os personagens estão sempre avançando,
olhando em direção a algum lugar. Por um lado, não
acontece nada. Por outro, sempre acontece. Mas, ao
final, nunca existe uma chegada, nem uma conclusão.
Em Pude ver un puma, poderia parecer que há uma
conclusão, mas, ao final, quando estão chegando a
um lugar, volta a acontecer algo que te deixa muito
confuso. Há algo de chegada e de conclusão, mas,
de repente, ao ver o garoto cair e desaparecer, o
espectador fica com mais perguntas do que com
uma sensação e conclusão. Na busca dos rapazes,
aparecem elementos que os levam a outros temas, e
esses temas levam a outros. A busca acaba tomando
mais a forma de uma nuvem do que de um trajeto
linear ou concreto. Para a estrutura, uso às vezes a
ideia de trajeto, mas tento fazer com que essa noção
vá se diluindo, graças à interrupção de outros espaços,
à montagem e aos diálogos.

A.: Em Me olvidé!, ao final, quando a câmera está
voando e vai se distanciando cada vez mais, um
personagem avisa que estão abrindo os poros de
sua pele. Pensei em Tan atentos (2010), um de seus
primeiros curtas, em que o foco está nos rostos, nos
fragmentos do corpo e nas texturas da pele.
T.: Há algo muito físico nos curtas, particularmente
em Me olvidé! Mas vou ao físico para ir ao outro
lado. A conexão de que falamos – entre o comum e o
estranho, o abstrato e o lugar concreto – relaciona-se
com o corpo.
A.: Claro. Nessa cena de Me olvidé!, a câmera está tão
distante que a imagem vai se transformando em um
mapa, em um desenho. Enquanto isso, com o diálogo,
voltamos a este preciso ponto do corpo: o poro.
T.: Gosto dessa convivência. Acho que assim se cria
um bom equilíbrio. Assistir a algo muito abstrato
e falar sobre um tema concreto do corpo ou sobre
partes do corpo recortadas na noite, como no curta
Tan atentos. Sinto a necessidade de balancear uma
coisa com a outra, o abstrato com o físico. O que quis
dizer com isso é que tudo é um pouco o mesmo: o
abstrato está no físico, e vice-versa.
A.: Em Pude ver un Puma, vemos o processo
misterioso de revelação de uma fotografia na água,
enquanto os garotos caminham pela cidade inundada.
Dá a sensação de uma estética futurista, e também
arcaica. Isso atravessa todos os seus curtas. Você
percebe algum grau de romantismo com relação à
tecnologia?
T.: Sim. Há algo de futurista e de arcaico. A tecnologia tem a ver com tudo. Sinto que, de tanto usar o
computador, meu cérebro foi modelado. Interessame representar o mundo da tecnologia sem
necessariamente ter o computador presente. Para
mim, em todas as cenas, existe uma influência muito
grande do computador e do videogame – essa coisa
meio aventureira de troca de espaços, de transitar
por diferentes fases. Algo disso modelou meu cérebro
e, por esse motivo, agora, as imagens que saem
de mim são desse tipo. Igualmente, para mim, os
diálogos são como em um chat. Os personagens
falam sobre isso nos curtas também.

A.: Com certeza. Lembrei-me da conversa em Pude ver
un Puma sobre a dificuldade de falar pessoalmente.
T.: São coisas que efetivamente aconteciam comigo.
O fato de eu usar o computador ou de jogar videogame
me influencia até quando estou caminhando pela rua.
Isso cria outro tipo de imaginação e de relação com os
espaços. No computador, assim como nos curtas, você
pode trocar de um mundo para outro imediatamente.
Estão todos os mundos juntos, dentro das cidades
também, em uma parte do curta realizado no
Vietnã Me olvidé! os personagens estão nas plantas,
em uma paisagem muito selvagem, natural e, logo
depois, está tudo cheio de motos. Existe algo disso
que me intriga, que me parece, ao mesmo tempo,
muito misterioso e lindo. No fim, tudo vem pelo fato de
eu me sentir um pouco sufocado. Suponho que isso
tenha a ver com minha adolescência. Acho que é por
isso que faço cinema: para não cair na vida mais típica
para a qual me prepararam no colégio.
A.: Você acredita que essa multiplicação das
possibilidades se relaciona também com o tratamento
documental de seus curtas?
T.: Acho que a conexão com a vida é algo que sempre
busquei. Nos primeiros curtas, faltava-me essa
fundamentação no cotidiano, uma aproximação mais
direta com a realidade, como a sensação que você
pode ter ao ver uma cidade cheia de gente – apesar
de que, em algum sentido, isso estava representado
na atitude dos personagens. Tentei ir em direção a
uma imagem mais suja, mais direta, para mesclar
esse elemento fantasioso e aventureiro que está em
meus primeiros trabalhos com essa sensação de
realidade. Agora, ao ver todos os meus curtas, gosto
das diferenças. Parece que, em todos, existe algo que
eu gostaria de resgatar para, então, seguir.
A.: Em qual direção você gostaria de seguir?
T.: Gostaria de levar a Buenos Aires algo do modo de
filmar que descobri no Vietnã e ver o que acontece.
Às vezes, a experiência vai te ajudando a dispor de
novas maneiras de fazer. Adoraria incluir um pouco
dessa narrativa mais literária, mas também manter o
impulso documental de perseguir alguém sem saber
aonde se vai. A questão da mudança de espaço, de
país e de idioma também me interessa. Não gostaria

de fazer um retrato da Argentina ou de Buenos Aires,
nem do Vietnã. Mais que fazer uma análise política ou
geográfica concreta, pergunto-me por que se sucedem
algumas coisas, de maneira mais geral. Gosto da
ideia de que todos os curtas, juntos, configuram um
território, e é por isso que nunca falo de quais países
eles são. Não me interessa o nacionalismo.
A.: É interessante que a pessoa realmente não saiba
onde está. Esse túnel subterrâneo ou essa cidade
apocalíptica são uma espécie de não-lugar, de lugar
outro.
T.: Gosto de não saber onde se está, ou de não saber
o que se está vendo. Acho que o exemplo mais claro
é a sequência das ruínas em Pude ver un Puma,
onde os garotos aparecem e não comentam nada
sobre isso. Para quem assiste, é terrível, mas, para
eles, é normal. Não dá para entender se o que está
acontecendo é verdade ou se é algo psíquico. É isso
que faço, ter uma cena onde essa questão seja muito
nítida, é como uma concentração de estranhezas,
e depois, tentar transmitir esse espírito a todos os
espaços e todas as situações do curta. A intenção é
estimular a dúvida com relação a tudo o que se vê,
ou provocar a consciência de que o que você vê é
uma reprodução mental sua. Definitivamente, busco
provocar estranheza não apenas nas cenas mais
fantasiosas, mas também naquelas mais banais,
como a de um garoto cortando plantas. Descobri
o túnel que aparece em Que caigo? da mesma
forma que o personagem. Fui comer nessa casa e
o encontrei: é algo muito real e, ao mesmo tempo,
muito fantasioso. Você não acredita que ele exista,
embora seja concreto, histórico. Tudo pode ter uma
explicação.
Outra coisa que me interessa é a dinâmica de
se surpreender e se entediar. Nos meus filmes,
tento fazer com que haja momentos de surpresa,
momentos espetaculares, para que, depois, essas
cenas comecem a sofrer uma mutação em direção a
algo mais entediante. O que era, a princípio, incrível,
como a cena das ruínas em Pude ver un Puma, por
exemplo – quase uma produção de arte hollywoodiana
–, torna-se cansativo com o tempo. Acho interessante
essa mudança nos filmes: acordo, durmo, acordo.
E isso me permite ir e vir.
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A.: As desconcentrações da câmera das quais você
falava...
T.: Exatamente. E isso é muito bom porque permite
que você relacione o filme com você mesmo. (Ao
menos, essa é a forma como eu vejo os filmes, porque
acontece isso naturalmente comigo – concentro e
desconcentro). Considero bom que a cabeça saia
do filme porque, ao mesmo tempo, graças ao filme,
você consegue se desconectar e depois voltar. Essa
dinâmica é interessante. Acredito que isso ofereça um
movimento ao curta.
A.: Com relação ao movimento, eu pensava na
agilidade dos personagens – essa coisa performática
de correr, saltar –, em oposição aos tempos que são
mais mortos.
T.: Sem dúvida, quando você se surpreende, está mais
conectado com o físico, com a sensação de surpresa,
que é mais física do que intelectual. Depois, isso vai se
dissolvendo e, talvez, você chegue a algo que é mais
seu. Pensando, você começa a se envolver mais com
sua própria cabeça do que com a tela de cinema.
A.: Existe uma política de dar liberdade ao espectador.
T.: Sim. Deixá-lo, depois agarrá-lo ou, ao menos,
tentar agarrá-lo, depois deixá-lo... como um gesto
que vai no sentido do espectador e também no meu
próprio sentido.
A.: Como uma amizade?
T.: Sim, como uma amizade [risos]. Gosto das
amizades que são assim, livres. Deixar o espectador
abandonado é algo bom, um gesto de carinho.
A.: Raúl Ruiz disse algo parecido. Ele faz um elogio ao
tédio no cinema.
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T.: Gosto muito do tédio. Acho interessante combinálo com a espetacularidade. Sobre Pude ver un Puma,
eu pensava, a princípio, que as pessoas gostavam
desse curta porque as ruínas são muito flasheras*.
Eu me iquietava com isso. Porém, percebi que é
interessante usar um anzol para poder “agarrar”.
Agarrar o espectador, colocá-lo no filme e, depois,
deixá-lo meio abandonado. Gosto que os filmes façam

isso comigo: que me coloquem e depois me deixem
um pouco sozinho, para me dar autonomia, para me
dar liberdade, para que eu não sinta que somente me
agarram e me levam amarrado por todos os lados,
como com uma correia.
* O termo flasheras não foi traduzido. Segundo a entrevistadora,
designa algo deslumbrante, hipnotizante, que nos faz substituir uma
coisa por outra, distorcendo a realidade.

the paths,
shortcuts and
the detours of
Teddy williams
by antonia girardi

Revista Arte y Crítica, February 2015
Last spring, Eduardo “Teddy” Williams, Argentinean of Buenos Aires, 28
years old, participated in the 21st edition of the Valdivia International Film
Festival, where five of his short films were screened. These works are, in
theory, connected to his stints at Universidad del Cine and Le Fresnoy,
works that might characterize him as a wild filmmaker, who escapes
institutional parameters of understanding and remembering.
* As a special courtesy for Arte y Crítica magazine, Teddy Williams made
available for a month two of his short films: Pude ver un Puma (awarded
the Bafici 2012 for best short film, and nominated at Cannes, in the
Cinefondation 2012) and Que je tombe tout le temps? (selected for the
Cannes Directors’ Fortnight, in 2013)
Don’t miss it!
Losing oneself, not understanding, forgetting

the literary is an important
motor to think the films and
to make me want to shoot.
When there’s a void, it means
one can go there and occupy
a space, even if intellectually.
At some point, I felt that
this was what I was meant
to do: eat things, consume
them, appreciated them, and
let them flow. I believe this
illustrates my way of making
the short films.

Antonia Girardi: In your short films, you rely heavily on a kind of shot that
consists in placing a camera up high, above the scene, and moving it as
if it came down perpendicularly to the ground. It gives us the feeling of
being put inside the world. Could you talk about these worlds that begin
to open up?
Teddy Williams: I always get the feeling of peeking into a situation, of
wanting to make a film as if I were peeking into something. For that
reason, in my short films, sometimes scenes begin and end abruptly, as if
they had already been going on before the camera got there and as if they
would still go on, as if you had come in and seen part of it.
A.: Do you think the way of “peeking” changes from one film to the next?
T.: I think a short film always dialogues with another. Pude ver un puma
(2011), for example, occupies this really spectacular place, portrays a city
in ruins, where characters walk. In the following films, I tried going to
more “normal” places and making them strange, in the film.
A.: I also get the feeling that, in this film, there are more indications when
jumping from one space to another than in the films since. In Pude ver un
puma, a character falls on a building rooftop, sleeps, and then reappears
in a vast, open place, as in a dream. The feeling is that the character’s
fall simply allows the passage from one space to the next. What did you
discover making this short film?
T.: I didn’t like the idea of the character sleeping, so I thought the next
scene could be a dream. To me, it’s as if you saw the character, as if it were
a sequence, a succession of actions and spaces. In Que je tombe tout
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le temps? (2013), I wanted to do something similar
regarding the treatment of space, but exaggerating
the cuts. In this short film, very disconnected places
become connected. We go from France to Sierra
Leone, to and fro.
A.: One other thing that caught my eye is that your
short films are filled with theories. A lot of information
and freakish data, made up or found on the Internet
and, at the same time, a few more literary accounts:
poems and fragments of novels. The text read by one
of the boys in the beginning of Pude ver un Puma, at
the top of the building; is it a poem?
T.: It’s from a novel called Zama, by Antonio di
Benedetto.
A.: I was thinking about how the fragments of literary
discourses intertwine with the extremely diverse
theories in your short films. There is a whole world
that grows, in which the literary is at the same level as
information and codes among friends.
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T.: I think there’s something about the theories and
the excess of information that I like. On the one hand,
the excess makes you feel lost. Anything may be sure
or not. You will find pieces of information there which
seem so outlandish, but that are normal. Like on the
Internet – there is a cloud of stuff that may bother
you. However, I think it’s very good that there are so
many possibilities. That is why I represent and share
these things with everyone else; because, sometimes,
we have a very defined path and we don’t realize that
there are things that may seem absurd or silly, but that
are also a part of reality. I respect the blend of literary
and informative. I used to think first of theories and
then of the literary, but I really like the idea that this
coexistence can arise naturally. The viewer won’t know
whether the stories, the tales, and the data are made
up or not, and it doesn’t matter. In the end, taking it in
a broad sense, the literary is an important motor to
think the films and to make me want to shoot.
A.: One might say that, in your short films, woodlands
and ruined cities appear, same as the literary genre.
Where does this fascination with “appearing” comes
from?
T.: I believe these spaces that appear answer a very

concrete need I had at a certain point, when I felt
oppressed by what society led me to be. These spaces
are a way of escaping towards variety, variation, and
diversity, in every sense. They have to do with the
awareness of the availability of standpoints; and also
with the thought that there are millions of possibilities,
all around and in everything one sees and tries to
convey. The abrupt change and variation in themes
give me air. Someone who once saw the films told
me they communicated to them a feeling of freedom.
I suppose that this manifests the same need I have
of believing that all the theories are real, or that it
doesn’t matter whether they’re real or not.
A.: In a dialogue in one of your films, the characters
talk about how unbelievable it is to arrive at a place
and not understand anything...
T.: I had that feeling when I started traveling with
the short films, but it’s something I had already been
doing in previous films. Usually, the not-understanding
is highly undervalued. One must understand. But,
for me, the not-understanding is something that
brings happiness because I feel there’s still a path
to walk down. I don’t like seeing a film in order to
understand something, but the other way around:
I watch in order to not understand – when the film
“grabs” you, of course; if you stand outside the film,
nothing happens. I think it’s important to propose
an positive appreciation of the not-understanding.
If you understand everything, you will never have a
novel thought, will never discover anything, or reach
the world of fantasy, of adventure. In trips, this idea
becomes more concrete, because of the languages. I
went to Vietnam with Toi quen roi! (Me olvidé!) (2014).
I was there not understanding or understanding,
without caring about the not-understanding. Many
people told me: “I didn’t understand anything, but I
liked it”. This seems to me like a good thing for life, as
well. When there’s a void, it means one can go there
and occupy a space, even if intellectually.
A.: What I notice is very visually powerful in your
short films is the fact that this not-understanding is
associated with very concrete spaces, as we can see in
the apocalyptic or ruined city of Pude ver un puma or
the unexpected sequence in the underground tunnel
where the boys meet in Que je tombe?. What can you
say about your relationship with these spaces?

T.: I’m interested in being able to associate the notunderstanding – which can be said to be something
volatile, intellectual, or not very physical – with
something very concrete. This is how I see it. What
seems abstract and hard to explain is also part of
the concrete. So, I try to use something normal or
mundane to create this feeling of strangeness. When
I interpose together two different spaces, I’m not too
sure what will come of it, but I like to experiment with
that clash. I believe the clash should be provoked by
common things. When the abstract is related to the
abstract, or when the not-understanding is pure notunderstanding, one loses interest. It’s intriguing when
the not-understanding is inserted in the dialogue
between young people or between friends. To me,
this sensation or idea so abstract that may seem
complicated, is something belonging to everyone: to
youth, to the Internet, to walking around the city, to
everyday life. Even if you’re not aware of it, you can be
practicing the not-understanding at some point. Like
these kids, who are very much doing their own thing
while the film follows them.
A.: At certain points, the camera abandons them. The
camera gets lost, wanders around other places…
T.: Yes, the camera is somewhat independent. This has
to do with the intention of peeking at something. The
camera peeks, makes a comment through a motion,
or decides to leave, I don’t know why. The camera
is a cerebral thing: sometimes you pay attention,
sometimes you get distracted, look at something else,
and then come back
A: The camera feels very alive: it breathes, gets
distracted, doubts…
T.: Alive. Yes, I like that. It’s as if a person were there
at some point, but not exactly a character. It’s a more
conceptual issue. I’m not interested in making the
viewer feel he’s holding the camera, but rather I want
the camera to convey to the viewer the motions of
thought, this dynamic of concentrating and dispersing:
observing something and then leaving it or, from that,
going on to think about something different.
The games that were or can be terrible “I could see
a puma and believe it was static and harmless as a
decoration. Very smooth, with no details, as if it had

no claws or teeth, as if the curves on its body did not
denounce elasticity for leaping, but docility and a soft
disposition for a caring hand. For this unseen puma, I
could think of the games that were or can be terrible,
not when you play them, but before or after.” Zama,
Antonio di Benedetto, 1956.
A.: Remembering the passage from Zama, that
introduces Pude ver un Puma, I wanted to ask about a
theme that seems to encompass many of your films:
the idea of wildness, of characters who go around in
packs, moved by something kind of animalistic, like
a herd. Does this also relate to the way you think and
plan your films?
T.: I believe wild is a good word for it. It refers to
behaving in a somewhat animalistic, instinctive,
organic way and, in so doing, carrying on and trusting.
In Vietnam, for example, I wasn’t too sure what I was
going to do, much less if what I was shooting would be
useful in the film. Everything was decided on the spot.
While they did what they had to do, I had to figure out
what to shoot. I feel that something can come of that
because, if it’s pure thought, it doesn’t have a defined
sense. One of these days, I was thinking: ‘I don’t
know whether I’ll have something more systematic to
share in the future, but for now, more than something
concrete, what I want to share is something pertaining
to instinct, to a way of life, a bit of savagery, this whole
kind of animalistic thing in me and in the boys’.
A.: In the dialogues, the matter of the body is also very
present. At some point, someone says they belong to
the “religion of digestion”. How does eating, “shitting”,
vomiting related to the amount of information and
theories that circulate in your short films?
T.: Thinking about digestion has helped me explain
the way I approach things – information, as well as
all the other stuff I consume. At some point, I felt
that this was what I was meant to do: eat things,
consume them, appreciated them, and let them
flow. I believe this illustrates my way of making the
short films. In the university, in the academic sphere,
there’s an imperative to recall, store the information,
like a computer. I think that’s useful, but it doesn’t
work for me. Perhaps I’m too much of an extremist.
Sometimes, I don’t even remember which film I’ve
watched or which film I liked. I eat it, digest it, and
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already I can’t remember it, but I know it’s already a
part of me and that, thanks to that, I am what I am. I
used to think it was the computer’s fault, as if thanks
to it I no longer had to keep anything. I wanted to make
short films that did not accumulate information, but
rather digested it. Many people who see may films
feel the same way: they like it, but they don’t know
what they saw, don’t remember which part is which,
are not sure of what happened, but they know they
experienced it. It has to do with the savagery we were
speaking of, with the fact that I believe that, if someone
goes through something, it remains, and becomes a
part of her. It’s not necessary to remember everything.
Not everything is memory. I like to value the instinct of
what flows, I believe this opens up more possibilities.
Memory, for me, seems like something very hard, as
if you ate something and ended up with a ball in your
stomach.
A.: The situations where characters get lost and show
up at places that lead them to other places allude to
this not-remembering?
T.: Yes. The characters are always moving forward,
looking towards some place. On the one hand, nothing
happens. On the other, it always does. But, in the end,
there’s never an arrival, or a conclusion. In Pude ver
un puma, it might seem like there’s a conclusion,
but at the end, when they’re getting somewhere,
again something happens that really confuses you.
There’s an inkling of arrival and conclusion but, all of
the sudden, watching the boy fall and disappear, the
spectator is left with more questions than a feeling
of closure. In the boys’ quest, elements appear that
lead them to other themes, and those lead to other
themes. The quest ends up looking more like a
cloud than a linear or concrete path. For structural
purposes, I sometimes use the idea of path, but I try
to gradually dilute this notion, through the intrusion of
other spaces, the editing, and the dialogues.
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A.: In Me olvidé!, at the end, when the camera is flying
and moving farther and farther away, a character
declares his skin pores are opening up. I thought of
Tan atentos (2010), one of your first short films, which
focuses on the faces, the fragments of body and the
textures of skin.
T.: There’s something very physical about the films,

especially in Me olvidé!, but I go to the physical in
order to get to the other side. The connection we
talked about – between the ordinary and the strange,
the abstract and the concrete place – relates to the
body.
A.: Of course. In this scene in Me olvidé!, the camera is
so far away that the image gradually becomes a map,
a drawing. Meanwhile, with the dialogue, we come
back to this precise point in the body: the pore.
T.: I like this coexistence. I think it makes for a good
balance. To watch something very abstract and talk
about a concrete theme in the body or about parts of
the body shaped against the night, like in Tan atentos.
I feel the need to balance the two things, the abstract
and the physical. What I mean by it is that everything
is kind of the same: the abstract is in the physical, and
vice-versa.
A.: In Pude ver un Puma, we see the mysterious
process for developing a photograph in the water,
while the boys walk around the flooded city. It gives a
feeling of a futuristic, and also archaic, aesthetic. This
permeates every one of your short films. Do you feel
a certain degree of romanticism towards technology?
T.: Yes. There is something of futuristic and archaic.
Technology has to do with everything. I feel that, by
using the computer so often, my brain has been
shaped. I’m interested in representing the world of
technology without necessarily having the computer
present. To me, in every scene, there’s a very strong
influence of the computer and the videogame – this
kind of adventurous thing of changing spaces, of
moving through different levels. Something about this
shaped my brain and, because of that, the images
that now pour out of me are of this type. Likewise, the
dialogues are like Internet chats. The characters talk
about that in the films, as well.
A.: Absolutely. I’m reminded of the conversation in
Pude ver un Puma about the difficulty of talking in
person.
T.: It’s stuff that actually happened to me. The fact
that I use the computer or play videogame influences
me even when I’m walking down the street. It creates
another kind of imagination and of relationships to the

spaces. In the computer, as in the short films, you can
shift between worlds immediately. All the worlds are
together within the cities, in a part of the short film
made in Vietnam, Me olvidé!, the characters are in the
vegetation, in a very wild, natural landscape and, the
next moment, everything is filled with motorcycles.
There is something about this which intrigues me,
which seems to me, at once, very mysterious and very
beautiful. In the end, everything stems from the fact
that I feel a bit stifled. I suppose it has to do with my
teenage years. I think that’s why I make films: so as to
not fall into the more typical life they prepared me for
in school.
A.: Do you think this multiplication of possibilities also
relates to the documental treatment in your films?
T.: I think the connection to life is something I’ve
always sought. In the early short films, I was missing
this foundation on the everyday, a more direct approach
to reality, like the feeling you might get seeing a city
full of people – even though that was, in some sense,
represented in the character’s attitude. I tried going
towards a noisier, more direct image, in order to blend
this element of fantasy and adventure present in my
early works with this feeling of reality. Now, seeing
all my films, I like the differences. It seems that, in
every one, there’s something I would like to recover
and then move on.
A.: In which direction would you want to move?
T.: I would like to bring some of the way of shooting I
discovered in Vietnam to Buenos Aires and see what
happens. Sometimes, experience helps you deploy new
ways of doing. I would love to include some of this more
literary narrative, but also maintain the documental
impulse of following someone not knowing where
they go. The matter of changes in space, country and
language also interest me. I wouldn’t want to make a
portrait of Argentina or Buenos Aires, nor of Vietnam.
Rather than making a concrete political or geographic
analysis, I ask myself in a more general way why some
things happen. I like the idea that all of the short films,
together, constitute a territory, and that is why I never
say which countries they’re from. I’m not interested in
nationalism.

A.: It is interesting that someone really doesn’t know
where they are. This underground tunnel or this
apocalyptic city are a kind of non-place, of another
place.
T.: I like not knowing where one is, or what one sees.
I think the clearest example is the sequence in the
ruins in Pude ver un puma, where the boys appear
and don’t say anything about it. For those watching,
it’s terrible, but for them, it’s normal. You can’t tell if
what’s happening is real or psychological. That’s what
I do, make a scene where this issue is very apparent,
it’s like a concentration of strangeness, and then
I try to communicate this spirit to every space and
every situation in the short film. The intention is to
stimulate viewers to doubt everything they see, or to
make you aware that all you see are your own mental
representations. I definitely try to elicit a feeling of
strangeness not only in the more fantastical scenes,
but also in the more ordinary ones, like the one in
which a boy cuts down plants. I discovered the tunnel
featured in Que caigo? the same way the character
did. I went to this house for a meal and I found it:
it’s something very real and, at the same time, very
fantastical. You don’t believe it exists, even though it
is concrete, historical. Anything can be explained. One
other thing that interests me is the dynamic of being
surprised and being bored. In my films, I try to create
moments of surprise, spectacular moments, so that,
later on, these scenes gradually shift into something
more boring. What was, in the beginning, incredible,
like the scene in the ruins in Pude ver un puma, for
example – almost a Hollywood production design –,
grows tiresome in time. I find these changes in films
interesting: I wake up, I sleep, I wake up. And that
allows me to come and go.
A.: The distractions of the camera you were speaking
of...
T.: Exactly. And that’s very good because it allows you
to relate to the movie. (At least, that’s how I see the
films, because it happens naturally to me – I focus and
lose focus.) I think it’s good to “space out” because,
at the same time, thanks to the film, you are able
to disconnect and then come back. This dynamic
is interesting. I think it gives the short film some
movement.
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A.: About movement, I was thinking of the characters’
agility – these performatic acts of running, jumping –
as opposed to the “deader” moments.
T.: Undoubtedly, when you are surprised, you are
more connected to the physical, to the feeling of
surprise, which is more physical than intellectual.
Then, it gradually dissolves and, maybe, you’ll get to
something which is more your own. By thinking, you
start to get more involved with your own head than
with the screen.
A.: There’s a policy of giving the viewer freedom.
T.: Yes. Letting him go, then grabbing him, or at least
trying to grab him, then letting him go… like a gesture
towards the viewer and also towards me.

Los caminos,
atajos y
desvíos de
Teddy Williams
por antonia girardi

A.: Raúl Ruiz said something similar. He made an ode
to boredom in cinema.
T.: I really like boredom. I find it interesting to combine
it with the spectacular. Regarding Pude ver un Puma,
I used to think people liked this film because the ruins
are so flasheras*. It nagged at me. However, I realized
it’s interesting to use a fishhook to “grab”. Grab the
spectator, put him in the film, and then kind of leave
him alone. I like films which do that to me: bring me
in and then leave me alone a bit, in order to give me
autonomy, to give me freedom, so I don’t feel that I’m
just being grabbed and pulled around everywhere, tied
up, as if in chains.
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*According to the interviewer, the word flasheras describes something
dazzling, hypnotizing, which makes us see one thing in place of
another, bending reality.

Eduardo “Teddy” Williams, argentino de Buenos Aires, 28 años, pasó
esta primavera por la XXI versión del Festival Internacional de Cine de
Valdivia. 5 de sus cortos estuvieron ahí. Trabajos que en teoría dan cuenta
de su paso por la Universidad del Cine y por Le Fresnoy, obras que más
bien lo sitúan como un cineasta de lo salvaje, de lo que se escapa de los
parámetros institucionales del entender y el recordar.
* Durante un mes, especialmente para Arte y Crítica, Teddy Williams
ha dejado públicos dos de sus cortometrajes: “Pude ver un Puma”
(Mejor cortometraje Bafici 2012, Nominado en Cannes Cinefondation
2012) y “Que je tombe tout le temps?” (Seleccionado en la Quincena de
Realizadores, Cannes 2013).
No se los pierdan!

A.: Like a friendship?
T.: Yes, like a friendship [laughs]. I like friendships like
that, free. Leaving the viewer alone is a good thing,
a gesture of affection.

Revista Arte y Critica, fevereiro 2015

Perderse, no entender, olvidar.

lo literario es un motor
importante para pensar
los cortos, para darme
ganas de filmar.
Cuando hay un vacío,
significa que podes ir por
ahí y ocupar un espacio,
aunque sea algo mental.
En algún momento sentí
que lo que me salía hacer
era eso: comer las cosas,
consumirlas, disfrutarlas
y dejar que fluyan. Creo que
esto grafica mi manera de
hacer los cortos.

Antonia Girardi: En tus cortos utilizas mucho la cámara desde arriba, en
picado, eso da la sensación de estar asomándonos a un mundo. ¿Podrías
hablar un poco de esos ‘mundos’ que se van abriendo?
Teddy Williams: Siempre tengo la sensación de espiar una situación,
de querer hacer una película como si estuviéramos espiando algo;
por eso a veces las cosas empiezan cortadas y terminan cortadas.
Eso hace pensar que las cosas ya estaban pasando y van a seguir
pasando, como si hubieses entrado a mirar una parte.
A: ¿Crees que esa manera de ‘espiar’ varía en tus cortos?
T: Creo que un corto siempre responde a otro. ¿Viste que Pude ver
un puma (2011), por ejemplo, tiene ese lugar muy espectacular, esa
ciudad en ruinas por donde los personajes caminan? En los cortos
siguientes, intenté ir a lugares más “normales” y hacerlos extraños
con la película.
A: También me parece que tiene más indicaciones argumentales
para saltar de un espacio a otro que tus cortos posteriores. Hay
un personaje que se cae de la pandereta, se duerme y después
aparece en ese espacio enrarecido, como si fuese un sueño, pero
da la impresión de que la caída simplemente permite el paso de un
espacio a otro. ¿Qué crees que descubriste haciendo este corto?
T: No me gusta la idea de que él duerme y entonces pensamos
que lo siguiente es un sueño. Para mí es como lo viste vos, una
continuación, una sucesión de acciones y espacios. En Que je
tombe tout le temps? (2013) , quise hacer algo similar en cuanto al

259

tratamiento del espacio, pero exacerbando los
cortes, lugares muy desconectados que en el corto
adquieren una conexión; pasamos de Francia a
Sierra Leona, vamos y venimos.
A: Otra cosa que me llamó la atención es que tus
cortos están llenos de teorías. Mucha información,
datos medios freak, inventados o sacados de internet
y, al mismo tiempo, ciertos relatos más literarios:
poemas y fragmentos de novelas. Por ejemplo, el
texto que uno de los chicos lee al principio Pude ver
un Puma, en la azotea ¿es un poema?
T: Es de una novela que se llama Zama, de Antonio
di Benedetto.
A: Me preguntaba por la forma en que esos
fragmentos de discursos literarios se entrelazan en
tus cortos con teorías extremadamente diversas.
Hay todo un mundo que va creciendo, donde lo
literario está al mismo nivel de esas informaciones
y de esos códigos de amigos.
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T: Creo que esos espacios que aparecen,
responden a una necesidad muy concreta, en un
momento en que me sentí abrumado por lo que
la sociedad me llevaba a ser. Son una suerte
de escape hacia la variedad, la variación y la
diversidad en todo sentido. Tiene que ver con ser
consciente de la disponibilidad de puntos de vista,
de que tenés millones de posibilidades, en todos
lados, en todo lo que ves, e intentar transmitirlos.
El cambio abrupto y la variación de temas me dan
aire. Alguna gente que vio los cortos me dijo que le
daban un sentimiento de libertad, y supongo que
ahí aparece la misma necesidad que tengo yo, de
creer que todas las teorías son reales, o de que no
importa si son reales o no.
A: En un diálogo de alguno de tus cortos los
personajes hablan sobre lo increíble que es llegar
a un lugar y no entender nada…

T: Creo que hay algo de las teorías y de la excesiva
información que me gusta. Por un lado te sentís
perdido, porque es demasiado y todo es cierto y
no es cierto. Encontrás información que parece de
otro mundo, pero que resulta ser muy normal. Eso
también tiene que ver con internet. Es una nube
de cosas que te abruman, pero a la vez me parece
buenísimo que haya tanta posibilidad de todo. Por
eso las represento y las comparto con los demás,
porque a veces tenemos un cierto camino muy
trazado, y no te das cuenta de que existen cosas que
pueden parecer absurdas o tontas, pero que son
reales también. Respecto a la mezcla de lo literario
y la información, yo pensaba en las teorías y
después en lo literario por otro lado, pero me gusta
la idea de que esa convivencia surja naturalmente.
Las historias, los cuentos, los datos, no sabés si
son inventados o no y no importa. Finalmente,
entendido en un sentido amplio, lo literario es un
motor importante para pensar los cortos, para
darme ganas de filmar.

T: Tuve esa sensación cuando empecé a viajar con
los cortos, pero es algo que ya estaba tratando
de hacer en los cortos anteriores. En general, el
no entender está muy desvalorizado, “hay que
entender”. Pero para mí el no entender es algo
que me da felicidad, porque siento que todavía
hay un camino por andar. No me gusta ver una
película para entender algo, sino al revés, para
no entender. Siempre que te atrape, obviamente,
si te quedas afuera de la película no te pasa
nada, pero creo que es importante proponer una
valoración positiva del no entender. Si entendés
todo, nunca vas a pensar nada nuevo, nunca
vas a descubrir algo, ni acceder al mundo de la
fantasía, de la aventura. Y después, bueno, con
los viajes esta idea es más concreta, ¿no?, con el
tema de los idiomas. Por eso con Toi quen roi! (Me
olvidé!) (2014) me fui a Vietnam. Para estar ahí
no entendiendo, o entendiendo, sin importarme
no entender. Mucha gente me dice “no entendí
nada pero me gustó”, y eso me parece que es algo
bueno para la vida también. Cuando hay un vacío,
significa que podes ir por ahí y ocupar un espacio,
aunque sea algo mental.

A: Uno podría decir que en tus cortos, así como con
lo literario, los bosques y las ciudades destruidas
aparecen, ¿de dónde crees que viene esa fascinación
por el aparecer?

A: Lo que me parece muy potente visualmente, es
que ese ‘no entender’ en tus cortos está asociado
a espacios muy concretos. La ciudad apocalíptica
o en ruinas de Pude ver un Puma, o esa secuencia

tan extraña del túnel subterráneo donde se reúnen
los chicos en Que je tombe? ¿Qué podrías decir de
tu relación con esos espacios?
T: Me interesa poder asociar el ‘no entender’, que
podría entenderse como algo muy volátil, mental
o poco físico, con algo muy concreto. Así lo veo
yo también: eso que parece muy abstracto y muy
difícil de explicar, también es parte de lo concreto.
Entonces intento usar algo normal, o algo
cotidiano para crear esa sensación de extrañeza.
Cuando pongo dos espacios juntos muy diferentes,
a veces no sé bien qué va a resultar, me gusta
experimentar con el choque. Pero ese choque creo
que tiene que ser con cosas comunes. Me parece
que cuando lo abstracto está solo con lo abstracto,
o cuando el no entender es puro no entender, se
pierde el interés. Me gusta cuando el no entender
está metido entre diálogos de jóvenes, en diálogos
de amigos. Esa sensación o esa idea tan abstracta,
que a veces puede parecer complicada o exclusiva,
que puede parecer muy ‘del pensador’ para mí
es algo de todos. De la juventud, de internet, de
caminar por la ciudad, de la vida común. Aunque no
estés consciente de eso podés estar practicándolo
en algún punto, ¿no? Como estos chicos que están
muy en la suya, mientras la película los sigue.
A: La cámara a ratos los deja ¿no?, se resta,
deambula por otros lados.
T: Sí es un poco independiente, y eso tiene que
ver con lo que hablábamos antes, de espiar algo.
Espío algo, por ahí la cámara comenta algo con
un movimiento, o decide irse, no sé por qué. Lo
de la cámara es algo cerebral, a veces prestás
atención, a veces te distraés, mirás otra cosa, y a
veces volvés.
A: Se siente bien viva la cámara, respira, se
desconcentra, duda…
T: Viva, sí, eso me gusta, es como una persona
también en algún punto, pero no llega a ser
exactamente un personaje. Es más mental, no
me interesa que se sienta la persona que tiene la
cámara, más bien, que transmita los movimientos
del pensamiento, esa dinámica de la concentración
y la desconcentración; observar una cosa y después

irte, o a partir de eso pensar en algo diferente.Los
juegos juegos que fueron o pueden ser terribles
Pude ver un Puma y creerlo estático e inofensivo
como una decoración, muy liso, sin detalles, como
si no tuviera garras ni dientes, como si las curvas de
su cuerpo no denunciaran elasticidad para el salto,
sino docilidad y blanda disposición para alguna
mano cariñosa. Por este puma no visto pude pensar
en los juegos que fueron o pueden ser terribles, no
en el momento que se juegan, sino antes o después”
Zama, Antonio di Benedetto, 1956.
A: Recordando el pasaje de Zama que introduce
Pude ver un Puma, quería preguntarte por un tema
que parece ser bastante transversal en tus cortos:
lo salvaje. Esta idea de que los personajes andan
en banda, movidos por algo medio animalesco,
de jauría. ¿Crees que esto tiene que ver también
con tu manera de pensar y plantear el proceso de
hacer tus cortos?
T: Creo que salvaje es una buena palabra, tiene
que ver con comportarse de manera medio
animal, medio instintiva, medio orgánica, con el
ir haciendo y confiar. En Vietnam, por ejemplo, no
sabía muy bien qué iba a hacer, ni tampoco si lo
que estaba filmando servía para el corto. Todo se
decidía en el momento, mientras ellos hacían lo
suyo yo me las arreglaba para ver qué hacer con la
cámara. Siento que de ahí puede salir algo, porque
si es puro pensamiento, no me hace sentido. El
otro día pensaba: no sé si en el futuro tendré algo
más sistemático o un pensamiento para compartir,
pero por ahora, más que una cosa concreta, lo que
quiero compartir es algo relativo al instinto, una
manera de vivir; un poco de salvajismo, esa cosa
medio animalesca mía y de los chicos.
A: En los diálogos también está muy presente el
cuerpo, en un momento alguien dice que es de
‘la religión de la digestión’. ¿Cómo crees que se
relaciona el comer, el cagar, el vomitar, con los
caudales de información y las teorías que circulan
por tus cortos?
T: Pensar en la digestión me ha servido para
explicarme la manera en que abordo las cosas;
la información y todas las cosas que consumo. En
algún momento sentí que lo que me salía hacer
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A: Y en relación a este ‘no recordar’, ¿esas
situaciones en que los personajes se pierden y
aparecen en lugares que los llevan a otros lugares,
aluden a su vez a eso, o no?
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T: Si, los personajes siempre están avanzando,
yendo hacia algún lugar; por un lado no pasa nada
y por otro lado, siempre está pasando algo, pero
al final nunca hay una llegada ni una conclusión.
En Pude ver un Puma podría parecer que hay una
conclusión, pero al final, cuando están llegando a un
lugar, vuelve a pasar algo que te deja muy confuso.
Hay algo de llegada y de conclusión, pero a la vez,
el ver al chico caerse y desaparecer te deja más
preguntas que una sensación de conclusión. En esa
búsqueda de los chicos, aparecen cosas que llevan
a otros temas, y estos temas a otros. Entonces la
búsqueda termina tomando más la forma de una
nube, que de un trayecto lineal o concreto. Para
la estructura a veces uso la idea de trayecto,
pero intento que se vaya difuminando gracias a la
irrupción de otros espacios, gracias al montaje,
gracias a los diálogos.

A: En Me olvidé!, al final, cuando la cámara está
volando y se aleja cada vez más, un personaje dice
que se le están abriendo los poros de la piel. Ahí
pensé en Tan atentos(2010), uno de tus primeros
cortos donde el foco está en los rostros, los
fragmentos del cuerpo y las texturas de la piel.
T: Hay algo muy físico en los cortos y en particular
en ese, pero no sé…, yo creo que voy muy a lo
físico, pero para ir a otro lado. Es esa conexión de
la que hablábamos entre lo común y lo extraño, o
lo abstracto y el lugar concreto, que tiene que ver
con el cuerpo.
A: Claro, en esa escena de Me olvidé! la cámara
está tan lejos que la imagen se va transformando
en un mapa, en un dibujo, mientras que con el
diálogo volvemos a ese preciso punto del cuerpo,
el poro.
T: Me gusta esa convivencia, me parece que se
crea un balance bueno. Estar viendo algo muy
abstracto y hablar de algo muy concreto del
cuerpo, o específicamente en Tan atentos, partes
del cuerpo recortadas en la noche, con los chicos
hablando. Necesito balancear una cosa con otra,
lo abstracto con lo físico. Lo que quisiera decir
con eso es que todo es un poco lo mismo, que lo
abstracto está en lo físico y viceversa.
A: En Pude ver un Puma vemos el proceso de
revelado medio misterioso de una fotografía
en el agua mientras los chicos caminan por la
ciudad inundada. Da la sensación de una estética
futurista pero a la vez arcaica que atraviesa todos
tus cortos. ¿Sientes que tienes algún grado de
romanticismo con la tecnología?
T: Sí, hay algo de futurista y de arcaico. La
tecnología tiene que ver en todo, siento que de
tanto usar la computadora, modeló mi cerebro. Me
interesa representar el mundo de la tecnología sin
necesariamente tener la computadora presente.
Para mí, en todas las escenas hay una influencia
muy grande de la computadora y del videojuego, esa
cosa medio aventurera y de cambio de espacios, de
ir por diferentes niveles. Algo de eso que modeló
mi cerebro y por eso ahora las imágenes que salen
de mí son de ese tipo. Asimismo, los diálogos para

mí son muy del chat, los personajes hablan de eso
en los cortos también.
A: Claro, esa conversación en Pude ver un Puma
sobre la dificultad de hablar en directo…
T: Esas son cosas que efectivamente me pasaban.
El hecho de usar la computadora o de jugar
videojuegos influye hasta cuando voy caminando
por la calle. Te da otro tipo de imaginación y de
relación con los espacios. En la computadora es
muy así, como en los cortos, podés cambiar de
un mundo a otro inmediatamente. Están todos los
mundos juntos, dentro de las ciudades también, en
una parte del corto de Vietnam Me olvidé! los chicos
están en las plantas, es un paisaje muy salvaje,
natural y después está todo lleno de motos. Hay
algo de eso que me intriga y me parece misterioso
y lindo a la vez. Al final todo parte de sentirse un
poco ahogado, supongo que tiene que ver con la
adolescencia; también por eso creo que hago cine,
para no caer en la vida más típica para la cual me
prepararon en el colegio.
A: ¿Crees que esa multiplicación de las
posibilidades se relaciona también con el
tratamiento algo documental de tus cortos?
T: Creo que esa conexión con la vida es algo
que siempre he buscado. En los primeros
cortos me faltaba ese anclaje con lo cotidiano,
un acercamiento más directo a lo real como
la sensación que podés tener cuando ves una
ciudad llena de gente, a pesar de que en algún
sentido eso estaba representado en la actitud de
los personajes. Intenté ir hacia allá, hacia una
imagen más sucia, más directa, para mezclar ese
elemento fantasioso y aventurero que está en mis
primeros trabajos, con esa sensación de realidad.
Ahora, al mirar todos mis cortos, me gustan las
diferencias, me parece que de todos hay algo que
me gustaría rescatar, para seguir.
A: ¿Y hacia dónde te gustaría seguir?
T: Hay algo de la manera de filmar que descubrí
en Vietnam que me gustaría llevar a Buenos
Aires, y ver qué pasa. A veces la experiencia te
va ayudando a tener nuevas maneras de hacer.

Me gustaría incluir un poco de esa narrativa más
literaria, pero también el impulso documental,
de perseguir a alguien sin saber a dónde vas. El
tema del cambio de espacio, de país y de idioma
también me interesa. No quisiera hacer un retrato
de Argentina o de Buenos Aires, ni de Vietnam;
más que hacer un análisis político o geográfico
concreto, me pregunto por qué pasan algunas
cosas de una manera más general. Me gusta que
todos los cortos, juntos, configuren un territorio,
por eso nunca se habla en ellos de qué países son.
No me interesa el nacionalismo.
A: Es interesante eso, uno realmente no sabe
dónde está, ese túnel subterráneo o esa ciudad
apocalíptica, son como una especie de no lugares,
de lugares otros.
T: Me gusta eso de no saber dónde estás, o de
no saber qué estás viendo. Creo que el ejemplo
más claro es en Pude ver un Puma, la secuencia
de las ruinas, donde los chicos pasan por ahí y no
comentan nada sobre eso; para nosotros es algo
terrible y para ellos es común. No entendés si es
verdad lo que pasa, o si es algo mental. Eso es lo
que trato de hacer, tener una escena donde eso sea
muy nítido, como un concentrado de extrañeza, y
después, intentar transmitir ese espíritu a todos
los espacios y todas las situaciones del corto. La
intención es hacer dudar de todo lo que ves, o tener
conciencia de que lo que ves es una reproducción
mental tuya. Busco, en definitiva, que no sólo en
las escenas más fantasiosas se experimente esa
extrañeza, sino también en escenas como la de un
chico en un jardín cortando plantas. El túnel que
aparece en Que caigo?, lo descubrí de la misma
manera que el chico, fui a comer a esa casa y
descubrí eso: es algo muy real y muy fantasioso
al mismo tiempo. No lo podés creer y a la vez es
algo concreto, algo histórico…. todo puede tener
una explicación si querés.
Otra cosa que me interesa es la dinámica de
sorprenderse y aburrirse. Busco que haya
momentos de sorpresa, momentos espectaculares,
para que después esas escenas vayan mutando
hacia algo más aburrido. Lo que al principio era
increíble, la escena de las ruinas en Pude ver un
Puma por ejemplo, un decorado de Hollywood por
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era eso: comer las cosas, consumirlas, disfrutarlas
y dejar que fluyan. Creo que esto grafica mi
manera de hacer los cortos. En la universidad,
en los ámbitos académicos, hay cierto imperativo
de tener que recordar, de almacenar, como una
computadora. Creo que es útil en cierto mundo,
pero a mí no me nace. Quizás soy muy extremista,
pero a veces no me acuerdo ni qué película vi, ni
qué película me gustó. La como, la digiero y ya no
me acuerdo, pero sé que ya es parte de mí, y que
gracias a eso soy lo que soy. Antes pensaba que era
culpa de la computadora, como gracias a ella yo no
necesitaba guardar nada, quería hacer cortos que
no acumularan información, sino, que digirieran. A
mucha gente que ve mis cortos les pasa lo mismo,
les gustan pero no saben qué vieron; no se acuerdan
qué parte es qué parte, o no saben bien qué pasó,
pero saben que pasaron por eso. Tiene que ver con
el salvajismo del que hablábamos, confiar en que
si uno pasa por algo, eso te queda, y es parte tuya,
y ya. No necesitás acordarte de todo, no todo es la
memoria. Me gusta valorar ese instinto de lo que
fluye, creo que abre más posibilidades. La memoria
me parece algo muy duro a veces, como si comieras
algo y te quedara una bola en el estómago.
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A: Las desconcentraciones de la cámara de las
que hablabas…
T: Exacto, y eso me parece muy bueno, porque
también te permite relacionar más la película
con vos (por ahí es la manera en que miro yo las
películas, porque naturalmente me pasa eso de
concentración y desconcentración). Me parece
bueno irse de la película a tu cabeza, porque a la
vez, gracias a la película pudiste ir ahí en tu cabeza
y después volver. Me gusta esa dinámica, creo que
le da cierto movimiento al corto.
A: Respecto al movimiento, pensaba en la agilidad
de los personajes, esta cosa medio performática
de correr, saltar, versus esos tiempos más
muertos.
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*Dícese de algo que encandila y hace tomar una cosa por otra,
distorsionando la realidad.

tan atentos
tão atentos

T: Claro, cuando te sorprendés estás más
conectado con lo físico, con la sensación de
sorpresa que es más física que mental, y después
eso se va y te vas yendo a una cosa tuya, pensando,
te empezás a meter más en tu cabeza que en la
pantalla tal vez.

Teddy Williams
Argentina, 2011, 8’

A: Hay una política de darle libertad al espectador…

Teddy Williams

T: Sí, eso, dejarlo, después atraparlo o intentar
atraparlo, después dejarlo… como un gesto hacia
el espectador y hacia mí también.

Edição Editing

A: ¿Como una amistad?
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flasheras*. En ese entonces me peleaba con eso,
pero he descubierto que me gusta eso de usar
un “anzuelo” para atrapar. Tratar de atraparte,
meterte y después dejarte ahí como medio
abandonado. Me gusta que las películas hagan
eso conmigo, que me metan y después me dejen
un poco solo también, para darme autonomía,
para darme libertad, para no sentir que sólo me
agarran y llevan amarrado por todos lados, como
con una correa.

T: Sí, como una amistad (risas) Las amistades me
gustan así, libres. Dejarlo ‘abandonado’ es algo
bueno, un gesto de cariño hacia él.
A: Raúl Ruiz dice algo parecido, hace un elogio del
aburrimiento en el cine.
T: Me gusta el aburrimiento, me gusta combinarlo
con la espectacularidad. En Pude ver un Puma,
al principio pensaba que a todos les gustaba
ese corto sólo porque las ruinas son como muy

Em um pequeno mercado de bairro, um menino não consegue
encontrar o que procura. Seus amigos da rua também não. Talvez,
em um terreno baldio, em meio a um abraço, eles possam encontrar.
At a small neighborhood market, a boy can’t find what he is looking for.
His street friends can’t either. Maybe at a vacant lot, in the midst of an embrace,
they may find it.

Roteiro Script

Teddy Williams
Elenco Cast
Lucas Escariz, Marcelo Rasch
e Maximiliano Villalba
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poco, con el tiempo pensás: “ya está, ya me quiero
ir de aquí”. Me gusta ese cambio en las películas,
me despierto, me duermo, me despierto; es algo
que me permite ir y venir…

Música Music
Tomás Becú
Contato Contact
teddywill@gmail.com
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pude ver un puma
pude ver um puma

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

el ruido de las
estrellas me aturde

Teddy Williams
Argentina, 2011, 18’

The accident leads a group of young boys from the high roofs of their neighborhood,
passing through its destruction, to the deepest of the earth.

o barulho das estrelas
me atordoa
Teddy Williams
Argentina, 2012, 20’

Roteiro Script
Teddy Williams

Enquanto procura um cybercafé, um garoto é assolado por ondas
selvagens. Um grupo de garotos vive junto, cercado de muitas
coisas. Eles trabalham, caminham e conversam em lugares
muito diferentes, mas nunca sabemos exatamente onde estão.
Uma formiga anda através de pelos, desejando que não existissem
mais ídolos.
As a boy looks for a cybercafé he is overwhelmed by wild waves. A group of boys
lives together surrounded by lots of things, they work, walk, talk in very different
places, but we are never quite sure where they are. An ant walks across hairs
wishing that there were no more idols.

Roteiro Script
Teddy Williams

Produção Production
Alexan Sarikamichian e Teddy Williamns

Fotografia Cinematography
Manuel Bascoy

Teddy Williams

Edição Editing
Teddy Williams
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Elenco Cast
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Fernando García, Nahuel Biscayart,

Elenco Cast

Jerónimo Quevedo, Juan Manuel Soler

Nicolas Uccelo, Jeronimo Quevedo, Martin

e Felipe Villanueva

Shanly, Santiago Mirana e Jose Maldonado

Direção de Arte Art Direction

Desenho de Som Sound Design

Victoria Marotta

Milton Rodriguez

Contato Contact

Contato Contact

teddywill@gmail.com

teddywill@gmail.com
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que je tombe tout
le temps?

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

jái oublié (i forgot!)
eu esqueci!

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

Caio eu a todo tempo?

Searching for a seed, a young man emerges from the underground where he
hangs out with his friends. They all embark on a long digestive trip.

Teddy Williams
França, 2013, 28’

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

Roteiro Script
Teddy Williams
Fotografia Cinematography
Julien Guillery

ted

Edição Editing
Teddy Williams
Elenco Cast
icole Payen, Omar Bensmail, Rachid
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Youcef, Nahuel Perez Biscayart e Mohamed
Lamine-Fofana
Edição de Som Sound Editing
Gautier Lanedolis e Eduardo Williams
Contato Contact
teddywill@gmail.com

Roteiro Script
Teddy Williams
Produção Production
Kazak Productions
Edição Editing
Florence Bresson
Elenco Cast

ted

Teddy Williams
França, 2013,15’

Pham Viêt Trung, Cao Bá Canh, Anh Phong
Le, Nguyen Đuc Anh, Nguyen Thanh Quang,
Tuan Minsk
Som Sound
Arnaud Soulier
Contato Contact
teddywill@gmail.com
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CURSOS
E SEMINÁRIOS
WORKSHOPS

O Cinema Tridimensional
na Tela Plana
PICTURING SPACIAL MOVING
IMAGES ON FLAT SCREENS
> Björn Speidel

Teddy Williams:
trajetória em curtas-metragens

TEDDY WILLIAMNS: TRAJECTORY IN SHORT FILMS
> Teddy Williams

O universo infernal
da Paraísos Artificiais
THE INFERNAL WORLD OF PARAÍSOS ARTIFICIAIS
> Francis Vogner
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O Cinema
Tridimensional
na Tela Plana
Ministrante
Björn Speidel
Datas e horários
22/09 a 24/09 das 14h às
17h
Local
Cine Humberto Mauro
Carga horária
9 horas
Número de alunos
129

O cinema estereoscópico é um milagre para mim. Por que sou, como
alguns outros, tão atraído por imagens com profundidade? Seria
porque essas imagens representam temas visualmente fortes –
conhecidos como cenas-ação? Seria apenas porque são incomuns?
O uso da estereoscopia é frequentemente comparado com a invenção do som e da cor como parte de imagens em movimento. O
conceito de estereoscopia é até mais antigo que o próprio cinema.
Mas até hoje ela não se estabeleceu como padrão. Ainda é a versão
exótica. Por que é assim?
O uso contemporâneo de som e cor acrescenta mais camadas
artísticas ao filme. A estereoscopia ainda parece estar reduzida à
representação do espaço que aparece diante da(s) câmera(s). Embora essa tecnologia seja conhecida por tanto tempo, seu uso é ainda
bastante rudimentar. Isso pode ser devido às várias dificuldades relativas ao maquinário analógico. A digitalização solucionou a maior
parte delas, e se há algo de bom no cinema digital, é isso. Com um
atraso de um século, finalmente testemunhamos o nascimento de
uma nova dimensão cinematográfica. No horizonte de filmes 3D
comuns, novas perspectivas surgem.Hoje, filmes estereoscópicos
ainda são guiados por gemidos e decepções com o espetáculo superficial de efeitos 3D.
Mas a estereoscopia não é um efeito. A estereoscopia tem o potencial de se tornar um elemento indispensável nas imagens em movimento. O que poderiam ser o atributos necessários para que a estereoscopia satisfaça esse requerimento?
Neste breve curso, vamos procurar perguntas e discutir possíveis
respostas. Com o objetivo de liberar um pouco nossa perspectiva
daquilo que (pensamos que) sabemos sobre a estereoscopia, vou
serpentear por vários tópicos. Vou discorrer sobre os aspectos mais
básicos da visão e da realização cinematográfica estereoscópicas,
seus limites e a possível liberdade em ignorá-los. Vamos dar uma
olhada em pinturas rupestres e “imagens temporais” pré-cinemáticas, comparar trabalhos de Muybridge com alguns trabalhos dos
irmãos Wachowski, aprender com os gibis, etc.
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Picturing spacial
moving images on
flat screens
Instructor
Björn Speidel

Stereoscopic cinema is miracle to me. Why am I, as some others, so
much attracted by images with depth? Is it because those images
depict visually strong motives – known as action-scenes? Is it just
because it is
uncommon?
The use of stereoscopy is often compared with the invention of sound
and colour as part of moving images. The concept of stereoscopy
is even older than film itself. But until today it is not established as
standard. It's still the exotic version. Why is it like this?

Course Load
9 hours

The contemporary use of sound and colour ads further artistically
layers to film. Stereoscopy still seems to be reduced to the representation of the space appearing in front of the camera(s). Although
this technology is know for such a long time it's use is still quite
rudimentary. It might have something to do with all those difficulties connected to analogue engines. The digitization solved most of
those and if there is something good about digital cinema, it's this.
With the delay of a century we finally witness the birth of a new cinematographic dimension. In the fairway of ordinary 3D films new perspectives appear.

Number of attendees
129

Todays stereoscopic films are still guided by moanings and disappointments about the superficial show of 3D effects.

Date and time
Sep 22th to Sep 24th, 2pm
- 5pm
Place
Cine Humberto Mauro

But stereoscopy is not an effect. Stereoscopy has the potential to
become an indispensable element of moving images. What could be
the necessary attributes of stereoscopy to meet this requirement?
Within this brief course we will look for questions and discuss possible answers. In order to get our view a bit free of what we (think to)
know about stereoscopy, I will meander through various topics. I will
tell about the very basics of stereoscopic vision and filmmaking, the
boundaries and the possible freedom of ignoring them. We will have
a look at cave paintings and pe-cinematic time-images, compare
works of Muybridge with some of the Wachowskis, or learn from
comic books etc.
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Teddy Williams:
trajetória em
curtas-metragens
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O seminário apresenta um trajeto sobre os curtas-metragens do diretorv Teddy Williams. Durante a mostra “Teddy Williams, trajetória
em curtas-metragens”, serão exibidos os seus cinco filmes já produzidos: El ruído de las estrellas me aturde, J’ai oublié, Pude ver un
puma, Que je tombe tout le temps e Tan atentos.

Teddy Williams:
trajectory in
short films

Ministrante
Teddy Williams

Instructor
Teddy Williams

Datas e horários
25/09 das 14h às 17h

Date and time
Sep 25th, 2pm – 5pm

Local
Cine Humberto Mauro

Place
Cine Humberto Mauro

Carga horária
3 horas

Course Load
3 hours

Número de alunos
129

Number of attendees
129

This seminary shows a trajectory over the short films of the director
Teddy Williams. The exhibition “Teddy Williams: trajectory in short
films”, will be composed by five films from the director: El ruído de
las estrellas me aturde, J’ai oublié, Pude ver un puma, Que je tombe
tout le temps e Tan atentos.
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O universo infernal
da Paraísos
Artificiais
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O seminário apresenta uma retrospectiva de filmes produzidos pela
Paraísos Artificiais.

The infernal
world of Paraísos
Artificiais

Ministrante
Francis Vogner

Instructor
Francis Vogner

Datas e horários
21/09 das 14h às 17h

Date and time
Sep 21th, 2pm – 5pm

Local
Cine Humberto Mauro

Local
Cine Humberto Mauro

Carga horária
3 horas

Course Load
3 hours

Número de alunos
129

Numbers of attendees
129

The seminary presents a retrospective of the films produced by
Paraísos Artificiais.
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Júri
Jury

curadoria
curation

ComissÃO
de Selecão

Selection CoMmitee
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JÚRI
CURADORIA
Comissão
de seleCão
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JÚRI COMPETITIVA
INTERNACIONAL
César Guimarães
Doutor em Literatura Comparada
pela Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e professor
associado do Departamento de
Comunicação e do Programa de
Pós-Graduação em Comunicação
da FAFICH-UFMG. Editor da
revista Devires: Cinema e
Humanidades e coordenador
do grupo de pesquisa Poéticas
da experiência. Atualmente
desenvolve a pesquisa
“Comunidades de cinema”, com
apoio do CNPq e da FAPEMIG.
Francis Vogner dos Reis
Francis Vogner dos Reis é
mestre em Meios e Processos
Audiovisuais pela ECA-USP,
roteirista e crítico de cinema,
tendo trabalhado em roteiros
de filmes de Sergio Bianchi,
Tiago Mata Machado, Luiz Pretti,
Ricardo Pretti e Pedro Diógenes.
Foi colaborador de uma série de
revistas nacionais e estrangeiras,
com destaque para Interlúdio,
Foco – Revista de Cinema,
Filme Cultura e revista Cinética.
Curador das mostras Jacques
Rivette – Já não somos inocentes
(2013), Easy Riders – O cinema
da Nova Hollywood (2015) e Jerry
Lewis – O rei da comédia (2015).
Faz parte da equipe de curadoria/
programação das mostras da
Universo Produção: Mostra de
Cinema de Tiradentes, CineOP e
CineBH.

Victor Guimarães
Doutorando em Comunicação
Social pela UFMG, é crítico na
revista Cinética e integrante
das comissões de seleção do
forumdoc.bh desde 2012. Foi
professor do curso de Cinema
e Audiovisual do Centro
Universitário UNA e um dos
coordenadores de programação
do FestCurtas BH (2014). Foi
também curador das mostras
Políticas do Cinema Moderno,
Sabotadores da Indústria (I e
II), do Cineclube Comum/SESC
Palladium, e da mostra Argentina
Rebelde (Caixa Cultural/Rio de
Janeiro). Tem ensaios publicados
em livros, catálogos de festivais
e mostras retrospectivas.
Contribuiu para revistas como
Lumière (Espanha), Senses of
Cinema (Austrália), Desistfilm
(Peru) e La Furia Umana (Itália).

JÚRI COMPETITIVA
BRASILEIRA
Björn Speidel
Nascido em 1976, em Hamburgo,
Björn Speidel estudou Design
de Mídia Experimental na
UdK-Berlim e formou-se
como estudante de mestrado
de Heinz Emigholz. Após
o mestrado, recebeu uma
bolsa de estudos NaföG com
duração de um ano. Atualmente
Speidel trabalha como Artista
do Filminstitut, UdK-Berlin.
Suas obras foram exibidas no
Festival de Cinema EXis, em
Seul, e no Festival Internacional
de Cinema de Berlim, entre
outros. Björn Speidel foi curador
do Theme Programm no 61º

FESTCURTASBH-Metragens de
Oberhausen e integra o coletivo
de cinema LaborBerlin e.V.
Teddy Williams
Eduardo Williams estudou
na Universidad del Cine em
Buenos Aires (Argentina) e, em
seguida, no Le Fresnoy, Studio
National des Arts Contemporains
(França). Retrospectivas de
seus curtas foram organizadas
na Cinémathèque Française,
Paris; no Cinema Cin’Hoche,
Paris; no Cinema Concorde,
La Roche-Sur-Yon, França; no
Festival Internacional de Cine
de Valdivia, Chile; no Cinema
Gaumont, Buenos Aires; no
Festival de Cinema de Londrina,
Paraná, Brasil; no Cinema
Foajé, Bratislava, Eslováquia; no
Kinemastik Film Festival, Malta,
e no TRANSCINEMA Festival
Internacional de No-ficción,
Lima, Peru. Williams dirigiu
cinco curtas-metragens: Tan
atentos (2010), Pude ver un puma
(2011), El ruido de las estrellas
me aturde (2012), Que je tombe
tout le temps? (2013), Tôi quên
roi! (2014). Os curtas estrearam
no Festival de Cannes e no
FIDMarseille e foram exibidos em
vários festivais.
Roberta Veiga
Doutora em Comunicação
Social pela Universidade
Federal de Minas Gerais
(UFMG) desde 2008, quando
defendeu a tese “A estética do
confinamento: o dispositivo
no cinema contemporâneo”.
Foi pesquisadora e professora
visitante na Universidade do

Texas em Austin (EUA), onde
lecionou a disciplina “Brazilian
Cinema and Marginality: a
comparison of documentary
and fiction films”, junto ao
Departamento de RadioTelevisão-Cinema da Escola
de Comunicação. Atualmente
é professora adjunta do
Departamento de Comunicação
Social na FAFICH-UFMG e
professora colaboradora no
Programa de Pós-Gradução
em Comunicação na mesma
instituição. Integra a equipe
de editores da revista Devires
– Cinema e Humanidades e
o comitê de organização do
forumdoc.bh (Festival de Cinema
Documentário e Etnográfico de
Belo Horizonte). É pesquisadora
do grupo Poéticas da Experiência
(UFMG), junto ao qual desenvolve
a pesquisa “A escrita de si pela
imagem: cinema, história e
espetáculo”. Acaba de traduzir o
livro Nothing Happens: Chantal
Akerman’s Hyperrealist Everyday,
de Ivone Margulies, para o
português.

JÚRI COMPETITIVA MINAS
Diego Hoefel
Natural de Porto Alegre.
Atualmente vive e trabalha em
Fortaleza. Além de professor do
curso de Cinema e Audiovisual
da Universidade Federal do
Ceará (UFC), atua também como
realizador e roteirista. Dirigiu
os curtas-metragens Cidade
Nova (2015), Valparaíso (2009) e
Criador de imagens (2007). Entre
seus roteiros, estão Monstro

(2015, de Breno Baptista), Tremor
(2013, de Ricardo Alves Jr.)
e Permanências (2011,
de Ricardo Alves Jr.).
Elisa Rezende
Possui graduação em
Comunicação Social pela
Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais (1989) e
mestrado em Novas Tecnologias
da Informação e da Comunicação
pela Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED),
na Espanha (2004). É professora
na Faculdade de Comunicação
e Artes da PUC Minas, onde
atualmente exerce os cargos
de coordenação de extensão
e coordenação do LabSG
(Laboratórios de vídeo, áudio
e fotografia) da unidade São
Gabriel. Possui experiência
na área de Comunicação,
com ênfase em Linguagens
Audiovisuais, trabalhando
principalmente com os
seguintes temas: produção
audiovisual, documentário,
linguagens digitais, multimídia e
comunicação para cidadania.
Maria de Fátima Augusto
Produtora cultural e cineasta,
Maria de Fátima Augusto vive e
trabalha em Belo Horizonte (MG).
É mestre em Artes Visuais pela
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) e professora de
Design e Audiovisual na Escola de
Design da Universidade do Estado
de Minas Gerais (UEMG). Desde
2009, com o apoio da FAPEMIG,
pesquisa o diálogo entre cinema
expandido, design digital e
inovação social. Como diretora,

281

282

roteirista e produtora executiva,
realizou inúmeros filmes e vídeos
documentários em projetos de
leis de incentivo municipais,
estaduais e federais. Como
sócia fundadora da produtora
Maria Filmes, é responsável pelo
desenvolvimento de diversos
projetos. Realizou e dirigiu os
seguintes curta-metragens:
Todo dia na rua (2003), indicado
em 2003 à Academia Brasileira
de Cinema na categoria Melhor
Curta Documentário; Crônicas da
Vida (2005); Pela Noite (2006); e
Olhos de Mulher (2008). Dirigiu,
ainda, o média-metragem Luz
da Vida Inteira (2007) e um dos
episódios do longa-metragem
Descaminhos (2007), produzido
pela produtora Camisa Listrada.
Suas obras ganharam prêmios e
foram exibidas em importantes
festivais de cinema e instituições
artísticas no Brasil e no exterior,
como no Festival É Tudo
Verdade, no 7º International
Documentary Festival de
Barcelona (DOCUPOLIS) e no
Festival de Arte Negra de Lagos.
Atualmente, é idealizadora
e curadora acadêmica do
Seminário Nacional e Mostra
Internacional de Cinema
Expandido e do Filme Ensaio Projeto Conversações, apoiado
pela FAPEMIG. Realizou os
projetos de videoinstalação
Armazém de Imagens (2014) e
Invisível Cotidiano (2015).

Coordenadora
de programação
Carolina Gontijo
É formada em Comunicação
Social pela UNI-BH. Cursou
Belas Artes com habilitação em
Cinema de Animação na UFMG
e especializou-se em cinema
pela New York Film Academy,
de Londres. Foi professora de
audiovisual nos programas
sociais Pró-Jovem e BH
Cidadania, em Belo Horizonte.
Durante sete anos, trabalhou
como diretora da Minas Film
Commission, programa do
Governo do Estado de Minas
Gerais de gestão e apoio à
produção cinematográfica e,
em 2010-2011, foi Diretora de
Audiovisual da Secretaria de
Estado de Cultura de Minas
Gerais. Coordenou três edições
do Programa Filme em Minas
e a área de audiovisual da
Lei Estadual de Incentivo à
Cultura nos anos de 2013 e
2014, montando as comissões
curadoras e elaborando
pareceres de projetos. É
professora de introdução à
linguagem cinematográfica do
ensino médio da Escola da Serra,
em Belo Horizonte. Há mais
de dez anos atua no mercado
cinematográfico e audiovisual
como produtora de curtas e
longas-metragens.

CURADORIA
Comissão de Seleção
de Curtas Brasileiros
Bernard Belisário
Doutorando no Programa de
Pós-graduação em Comunicação
Social da UFMG, onde desenvolve
uma pesquisa acerca do cinema
indígena. Desde 2003 atua em
projetos de formação audiovisual
nos mais diversos contextos
socioculturais brasileiros.
Trabalhou na emissora de
televisão Rede Minas, onde atuou
como diretor de documentários
no Núcleo de Registro do
Patrimônio Imaterial. É montador,
finalizador e colorista de cinema.
Atualmente é presidente da ONG
Associação Imagem Comunitária.
Carla Maia
Pesquisadora de cinema, atua
também como curadora e
programadora. Doutora em
Comunicação Social pela FAFICH/
UFMG, professora do Instituto de
Comunicação e Artes do Centro
Universitário UNA e do curso de
Pós-Graduação em Produção
Audiovisual - Documentário na
mesma instituição. Integra a
associação sem fins lucrativos
Filmes de Quintal, que realiza o
forumdoc.bh: Festival do Filme
Documentário e Etnográfico de
Belo Horizonte.
Clara Antunes
Formada em Comunicação
Integrada (PUC-MG), pósgraduada em Processos
Criativos em Palavra e Imagem
(IEC PUC-MG) e mestre em

Estudios de Cine Y Audiovisual
Contemporáneo (Universitat
Pompeu Fabra - Barcelona).
Atua no mercado audiovisual
desde 2001, com experiência em
TV, publicidade, documentário,
cinema e vídeo. Já recuperou
acervo fílmico (CRAV); produziu
4 edições do FESTCURTASBH
de Belo Horizonte; foi assistente
de coordenação e produtora
executiva do DOCTV/MG; atuou
como produtora e assistente
de direção em vídeos artísticos,
publicitários e longas-metragens.
Trabalhou por 9 anos na Rede
Minas, sendo por 4 idealizadora,
diretora, produtora e montadora
de vídeos que compunham a
interprogramação da Rede Minas.
Desde 2014 é parecerista da Lei
Estadual de Incentivo à Cultura
(LEIC) e realizadora freelancer.
Paula Santos
Paula Santos é graduada
em Comunicação Social/
Rádio e TV pela UFMG, onde
integrou o grupo de pesquisa
Poéticas da Experiência. Atua
como realizadora, montadora,
assistente de direção e produtora
de cinema. Também desenvolve
trabalhos em arte, tecnologia
e instalações. É sócia da
Tauma, produtora e finalizadora
audiovisual. Foi uma das
coordenadoras do Marginalia+Lab
e artista residente do
Interferências – Encontro
Internacional de Performance.
Trabalhou na produção do 13º e
15º FestcurtasBH. É integrante
do Schlag!, grupo de música,
eletrônica e video. Codirigiu
o curta Caixa de Pandora e,

atualmente, está no processo
de realização de seu próximo
filme, Sala de espera.

Comissão de Seleção de
Curtas Internacionais
Carla Italiano
Mestre em Comunicação Social
pela Universidade Federal de
Minas Gerais, com graduação
em Cinema pela Universidade
Federal de Santa Catarina.
Desempenha atividades de
pesquisa, curadoria e produção
em cinema. Desde 2011 integra
o coletivo Filmes de Quintal, pelo
qual participa do forumdoc.bh –
Festival do Filme Documentário
e Etnográfico de Belo Horizonte.
Desde 2013, participa do grupo de
pesquisa Poéticas da Experiência
(PPGCOM-UFMG). Realizou o
média-metragem Regresso
(2010) e a videoinstalação
Cartografia do Ruído (parceria
com 4e25, Sesc Palladium/2012),
tendo participado das comissões
de seleção internacional do
FestCurtas 2013 e forumdoc.
bh.2012.
Ewerton Belico
Ewerton Belico integra a
Associação Filmes de Quintal
e é um dos organizadores do
forumdoc.bh. É curador do II
Fronteira - Festival Internacional
de Cinema Documentário
e Experimental de Goiânia
(2015). É ainda curador do
FESTCURTASBH de Belo
Horizonte. Foi professor da
Escola Livre de Cinema de Belo
Horizonte e jurado da Mostra

de Cinema de Tiradentes
(2015). Está em processo de
pré-produção de seu primeiro
longa-metragem, Baixo Centro,
aprovado no 7° Filme em Minas
- Programa de Fomento ao
audiovisual (edição 2014).
Gustavo Jardim
Realizador audiovisual com
experiência em direção e
produção, trabalha no campo
do cinema e das novas mídias.
Dirigiu trabalhos autorais em
vídeo documentário, vídeo
experimental e artes visuais.
Compõe o coletivo de arte
DuRolo, que utiliza suportes
variados em suas produções,
dentre eles a literatura e o
cinema, além de ciências e
programação digital. Desenvolveu
projetos culturais de formação
e experimentação ligados às
artes em diversas instituições
não-governamentais de
Minas Gerais, com o Conselho
Nacional de Pontos de Cultura
e com a Cinemateca Francesa.
É mestrando da FAE/UFMG,
pesquisa o cinema como
mediador de processos artísticos
nas escolas públicas. Faz parte
dos grupos de pesquisa e
ensino Imagens em Movimento,
Mutum e LEME (Laboratório
de Pesquisas em Museus e
Educação)/UFMG. Produz e dirige
atualmente o documentário
Invenção.
Janaina Patrocínio
Bacharel em Comunicação Social
- Radialismo pela Universidade
Federal de Minas Gerais (1998),
especialista em Culturas Midiáticas
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pela UFMG (2006) e mestre em
Comunicação Social (2008). É
sócia-fundadora da empresa JPZ
Comunicação (1998) e da ONG AIC
- Associação Imagem Comunitária
(1997). Atuou como professora de
disciplinas regulares dos cursos
de graduação e pós-graduação
da UFMG (2006-2007), da PUCMinas (2007-2008) e da UNA
(2013-2014). Também ministrou
cursos livres oferecidos pela AIC
e outras instituições de ensino,
dentre elas, a ECA-USP (2011).
Desenvolve pesquisa estética
sobre Materialidade das Imagens
Digitais e Metodologias de Ensino
Audiovisual. Em 2011 organizou,
junto com Patrícia Moran, o
livro MACHINIMA, publicado
pela editora da USP. Desde 1996
atua como diretora, produtora e
montadora de obras audiovisuais
e também no desenvolvimento de
obras interativas. Seu trabalho
autoral é voltado para a produção
documental e experimental.
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Luís Felipe Flores
Luís Felipe Flores é mestre
em Cinema pelo Programa
de Pós-Graduação em Artes
da EBA-UFMG, com pesquisa
intitulada “Max Ophuls, mestre
de cerimônias: mise en scène
reflexiva em La ronde e Lola
Montès”. Curador, ensaísta, crítico
e pesquisador de cinema, com
artigos publicados em catálogos
de mostras e revistas. Organizou
a mostra O cinema de RithyPanh,
realizada no ano de 2013.
Atua também como professor
e como tradutor. Codirigiu o
curta-metragem Notas de
resistência (2013).

Vinícius Andrade
Doutorando em Comunicação
Social na linha "Pragmáticas
da imagem" pela Universidade
Federal de Minas Gerais
(UFMG) e mestre também
em Comunicação Social pela
Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE). Pesquisa
documentário contemporâneo
e cidade, tendo lecionado em
cursos de ensino superior
e técnico na área de cinema
e audiovisual e participado
de ações em audiovisual
(seminários, produção de videos
e curadorias) junto ao coletivo
de comunicação Coque Vive (PE).

JURY
CURATION
SELECTION
COMITTEE

jury international
competition

Produção:Tiradentes Film
Festival, CineOP and CineBH.

César Guimarães
With a PhD in Compared
Literature from Universidade
Federal de Minas Gerais, César
is an Associate Professor at the
Communication Undergraduate
and Graduate Programs at
UFMG’s College of Philosophy
and Humanities. Editor for the
film review Devires: Cinema e
Humanidades and coordinator
of the “Poéticas da experiência”
research group. He is currently
developing the “Comunidades de
cinema” research, with support
from CNPq and FAPEMIG.

Victor Guimarães

Francis Vogner dos Reis
Francis Vogner dos Reis
has a master’s degree in
Audiovisual Media and
Processes from USP’s School of
Communications and Arts. He
is a screenwriter and film critic,
having worked on screenplays
for Sergio Bianchi, Tiago Mata
Machado, Luiz Pretti, Ricardo
Pretti and Pedro Diógenes. He
has contributed to a number
of Brazilian and foreign film
reviews, in particular to
Interlúdio, Foco – Revista de
Cinema, Filme Cultura and
Cinética. He was the curator
for the Jacques Rivette – Já
não somos inocentes (2013),
Easy Riders – O cinema da
Nova Hollywood (2015) and
Jerry Lewis – O rei da comédia
(2015) film exhibitions. He is
a member of the curatorial/
programming team of the film
festivals organized by Universo

PhD student at UFMG’s
Communication Program, he is
a critic for film review Cinética
and a member of the forumdoc.
bh selection committee since
2012. He worked as a professor
at UNA’s Film and Audiovisual
program and as a programming
coordinator for the 2014
FestCurtas BH. He also curated
the Políticas do Cinema Moderno,
Sabotadores da Indústria (I
and II), Cineclube Comum (at
SESC Palladium), and Argentina
Rebelde (at Caixa Cultural/Rio de
Janeiro) exhibitions. His essays
have been published in books
and catalogues for festivals
and retrospectives. He has
contributed writings to reviews
such as Lumière (Spain), Senses
of Cinema (Australia), Desistfilm
(Peru) and La Furia Umana (Italy).

jury brazilian
competition
Björn Speidel
Björn Speidel (* 1976 in
Hamburg) studied Experimental
Mediadesign at the UdK-Berlin
and finished as master student
of Heinz Emigholz. Following
he received a one year NaföG
scholarship. And finaly Björn
Speidel works as Artistic co
worker at the Filminstitut, UdKBerlin. His works have been
shown at the EXis film festival
Seoul and the Berlin International
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Film Festival, among others.
Björn Speidel was the curator
of the Theme Programm during
the 61th International Short
Film Festival Oberhausen.He is
a member of the film collective
LaborBerlin e.V.
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Teddy Williams
Eduardo Williams studied at
the Universidad del Cine in
Buenos Aires (Argentina), then
at Le Fresnoy, Studio National
des Arts Contemporains
(France). Retrospectives of his
short films were organized at
Cinémathèque Française, Paris;
Cinema Cin'Hoche, Paris; Cinema
Concorde, La Roche-Sur-Yon,
France; Valdivia International
Film Festival, Chile; Cinema
Gaumont, Buenos Aires; Londrina
Film Festival, Brazil; Cinema
Foajé, Bratislava, Slovakia;
Kinemastik Film Festival, Malte
and Transcinema Film Festival,
Lima, Peru. He directed 5 short
films: Tan Atentos, (Beware,
2010) Pude ver un puma, (Could
see a puma, 2011) El ruido de
las estrellas me aturde, (The
sound of stars dazes me, 2012)
Que je tombe tout le temps ?,
(That I'm falling? 2013) Tôi quên
roi !, (I forgot! 2014). They where
premiered at La Cinéfondation
in Cannes, Quinzaine des
Réalisateurs, FIDMarseille and
shown in several festivals.
Roberta Veiga
Veiga obtained a PhD in
Social Communication from
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) in 2008, with
the dissertation “A estética do

confinamento: o dispositivo no
cinema contemporâneo”. She
researched and guest-lectured
at University of Texas at Austin
(USA), teaching “Brazilian Cinema
and Marginality: a comparison
of documentary and fiction
films”, with the Radio-TelevisonFilm Department in the Moody
College of Communication. She
is currently an instructor at the
Communication Undergraduate
and Graduate programs at
UFMG’s College of Philosophy
and Humanities. She is a
member of the editing team
at the film review Devires:
Cinema e Humanidades and of
the organizing committee for
forumdoc.bh (Belo Horizonte
Documentary and Ethnographic
Film Festival). She is a member
of the “Poéticas da Experiência”
research group at UFMG, where
she is currently researching
the topic “A escrita de si pela
imagem: cinema, história
e espetáculo”. She has just
translated the book Nothing
Happens: Chantal Akerman’s
Hyperrealist Everyday, by Ivone
Margulies, into Portuguese.

jury MINAS competition
Diego Hoefel
Born in Porto Alegre, Hoefel
currently lives and works in
Fortaleza. He is a professor at
Universidade Federal do Ceará's
Film and Audiovisual program,
and also works as a filmmaker
and writer. He directed the
short films Cidade Nova (2015),
Valparaíso (2009) and Criador de

imagens (2007). His screenplay
credits include Monstro (2015,
by Breno Baptista), Tremor
(2013, by Ricardo Alves Jr.) and
Permanências (2011, de Ricardo
Alves Jr.).
Elisa Rezende
Elisa Rezende has a bachelor’s
degree in Social Communication
from the Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais
(1989) and a master’s in New
Information and Communication
Technologies from Spain’s
Universidad Nacional de
Educación a Distancia (2004).
She is a professor at PUC
Minas’s Communication and Arts
College, where she is currently
coordinator of extension and
coordinator of the LabSG (video,
photography and audio labs) at
the São Gabriel campus. She has
experience in Communication,
especially in Audiovisual
Languages, working primarily
in audiovisual production,
documentary, digital languages,
multimedia, and communication
for citizenship.
Maria de Fátima Augusto
Cultural producer and filmmaker,
Maria de Fátima Augusto lives
and works in Belo Horizonte,
Minas Gerais. She has a master’s
in Visual Arts from Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG)
and is a professor of Design and
Audiovisual at UEMG’s School
of Design. With the support of
FAPEMIG, she has, since 2009,
been researching the dialogue
between expanded cinema, digital
design and social innovation. As

director, writer, and executive
producer, she has had a number
of films and documentaries
funded by municipal, state and
federal cultural sponsorship
incentive programs. A founding
member of Maria Filmes
production, she is responsible
for the development of several
projects. She made the following
short films: Todo dia na rua
(Every day on the street - 2003),
nominated by the Brazilian Film
Academy in 2003 as "Best Short
Documentary"; Crônicas da Vida
(Chronicles of Life - 2005); Pela
Noite (By Night - 2006), Olhos de
Mulher (Woman's Eyes - 2008).
She also directed the mediumlength film Luz da Vida Inteira
(Light Lifetime - 2007) and one
of the episodes of the feature
film Descaminhos (Paths - 2007)
produced by Produtora Camisa
Listrada. Her works have won
awards and have been shown
at major film festivals and art
institutions in Brazil and abroad,
such as the Festival É Tudo
Verdade, the 7th International
Documentary Festival in
Barcelona (DOCUPOLIS) and the
Black Art Festival in Lagos. She is
the founder and current academic
curator of the Conversations
Project – National Seminar
and International Exhibition
of Expanded Cinema and Film
Essay, supported by FAPEMIG.
She presented the video
installations “Armazém de
Imagens" (Warehouse of Images
- 2014) and “Invisível Cotidiano”
(The Invisible of Everyday - 2015).

coordination
of programming
Carolina Gontijo
Gontijo has a bachelor's degree
in Social Communication from
UNI-BH, and a second BA in Fine
Arts/Animation from UFMG. She
specialized in Film at the New
York Film Academy, in London.
She taught Audiovisual at social
programs Pró-Jovem and BH
Cidadania, in Belo Horizonte. For
seven years, she was a director
at the Minas Film Commission, a
Minas Gerais State Government
program for the management
and support of film production.
Between 2010 and 2011, she was
Director of Audiovisual at the
Minas Gerais State Department
of Culture. Gontijo coordinated
three editions of the Filme em
Minas Program, and the audiovisual section of the State
Cultural Sponsorship Incentive
Law in 2013 and 2014, forming
the curatorial commissions and
evaluating projects. She teaches
introduction to the language of
cinema to high school students at
Escola da Serra, in Belo Horizonte. She has been working as a
film and video producer for short
and feature films for over ten
years.

CURATION
selection committee
of brazilian short films
Bernard Belisário
Belisário is pursuing his PhD in
Social Communication at UFMG,

where he researches Native
Brazilian filmmaking. Since
2003, he has been working in
audiovisual education projects in
different socio-cultural contexts
in Brazil. He worked for the
Rede Minas television network,
as a documentary director at
the Center for the Recording of
Intangible Cultural Heritage. He
is a film editor, post-producer and
colorist. He is currently chairman
at the Associação Imagem
Comunitária NGO.
Carla Maia
A film researcher, Maia
also works as a curator and
programmer. She has a PhD
in Social Communication
from FAFICH/UFMG, and is a
professor at UNA’s Institute for
Communication and Arts. She
also teaches at UNA’s Audiovisual
Production/Documentary
specialization program. She is a
member of non-profit association
Filmes de Quintal, which
organizes forumdoc.bh – the
Belo Horizonte Documentary and
Ethnographic Film Festival.
Clara Antunes
Antunes has a bachelor’s degree
in Integrated Communication
(PUC-MG), specialization in
Creative Processes of Word
and Image (IEC PUC-MG) and a
master’s degree in Contemporary
Film and Audiovisual Studies
(Universitat Pompeu Fabra Barcelona). She has been working
in audiovisual since 2001, and is
experienced in TV, advertising,
documentary, film, and video. She
has worked in film restoration
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(CRAV); produced four editions of
the Belo Horizonte International
Short Film Festival; worked as
an assistant coordinator and
executive producer for DOCTV/
MG; worked as a producer and
assistant director in artistic and
advertising videos, as well as
in feature films. She worked
for nine years at the Rede
Minas television network, four
of those as a creator, director,
producer and editor of videos
for the network’s educational
and institutional campaigns.
Since 2014 she has worked as an
evaluator for the State Cultural
Sponsorship Incentive Law (LEIC)
and as a freelance filmmaker.
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Paula Santos
Paula Santos has a bachelor’s
degree in Social Communication/
Broadcasting from UFMG,
where she was a member of
the “Poéticas da Experiência”
research group. She works as
a filmmaker, editor, assistant
director and producer. She
also develops projects in art,
technology and installations.
She is a partner at Tauma, film
production and post-production
company. She was a coordinator
at Marginalia+Lab and a
resident artist at Interferências
– International Performance
Encounter. She was a producer at
the 13th and 15th FestCurtasBH.
She is a member of Schlag!,
a music, electronics and video
collective. She co-directed Caixa
de Pandora and is currently
making her next film, Sala
de espera.

selection committee
of international
short films
Carla Italiano
Carla Italiano has a master’s
degree in Social Communication
from Universidade Federal de
Minas Gerais, and a bachelor’s
degree in Film from Universidade
Federal de Santa Catarina. She
works as a film researcher,
curator and producer. A member
of the Filmes de Quintal
association since 2011, she
organizes forumdoc.bh – the
Belo Horizonte Documentary
and Ethnographic Film
Festival. Since 2013, Carla has
researched with the “Poéticas
da Experiência” group, at UFMG.
She directed the medium-length
film Regresso (2010) and the
Cartografia do Ruído video
installation (a partnership with
4e25, Sesc Palladium/2012),
and was a member of the
selection committees for the
2013 FestCurtas and the 2012
forumdoc.bh.
Ewerton Belico
Ewerton Belico is a member of
Associação Filmes de Quintal
and one of the organizers of
forumdoc.bh film festival. He was
a curator at the 2015 Fronteira
– International Documentary
and Experimental Film Festival,
in Goiânia, Brazil. He is also a
curator for the Belo Horizonte
International Short Film Festival.
He was an instructor at the Belo
Horizonte Escola Livre de Cinema
and a member of the jury at the
2015 Tiradentes Film Festival.

He is currently pre-producing his
first feature film, Baixo Centro,
selected at the 7th Filme em
Minas Program for Audiovisual
Sponsorship.
Gustavo Jardim
Audiovisual maker, experienced in
direction and production, Jardim
works in film and new media.
He directed original works in
videodocumentary, experimental
video and visual arts. He is
a member of the DuRolo art
collective, which uses different
media in their productions, such
as literature, film, sciences and
digital programming. He has
developed cultural projects for the
education and experimentation
in the arts at several nongovernmental institutions in Minas
Gerais, in association with the
National Council for Cultural Cells
and the French Cinematheque. He
is a master’s student at UFMG’s
College of Education, where he
researches cinema as a mediator
for artistic processes at public
schools. He is a part of research
and education groups Imagens
em Movimento, Mutum e LEME
(Laboratory for the research of
Museums and Education),
at UFMG. He is currently
producing and directing the
documentary Invention.
Janaina Patrocínio
Patrocínio has a bachelor’s
degree in Social Communication
– Broadcasting from Universidade
Federal de Minas Gerais (1998),
a specialization in Media Culture
also from UFMG (2006) and
a master’s degree in Social

Communication (2008). She
is a founding partner of JPZ
Comunicação and of the NGO
AIC - Associação Imagem
Comunitária (1997). She has
worked as a professor for the
undergraduate and graduate
programs at UFMG (2006-2007),
PUC-Minas (2007-2008), and UNA
(2013-2014). She also taught at
open courses offered by AIC and
other institutions, such as USP’s
School of Communications and
Arts. She currently develops
an aesthetic research on the
Materiality of Digital Images and
Methodologies for Audiovisual
Education. In 2001 she organized,
in association with Patrpicia
Moran, the book MACHINIMA,
published by the USP University
Press. Since 1996 she has
worked as an audiovisual director,
producer and editor, and also
developing interactive works.
Her original work focuses
on documental and
experimental production.
Luís Felipe Flores
Luís Felipe Flores has a
master’s degree in Film from
UFMG’s School of Fine Arts
graduate program, where he
presented the thesis “Max
Ophuls, mestre de cerimônias:
mise en scène reflexiva em
La ronde e Lola Montès”.
Curator, essayist, film critic
and researcher, his articles have
been published in film reviews
and exhibition catalogues. The
organized the O cinema de
RithyPanh film exhibition, in
2013. Flores also works as a
teacher and translator.

He co-directed the short film
Notas de resistência (2013).
Vinícius Andrade
Andrade is pursuing his PhD
in Social Communication
at Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), where
he researches “Pragmáticas
da imagem”. He has a
master’s degree, also in
Social Communication, from
Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE).
He researches contemporary
documentary and the city.
He has taught film and
audiovisual at undergraduate
and technical programs. With the
communication collective Coque
Vive (PE), he has participated
in audiovisual projects, such
as seminars, videomaking
and curatorships.

289

PRÊMIOS

MOSTRA COMPETITIVA INTERNACIONAL
O melhor curta-metragem, escolhido pelo júri oficial, recebe:
> Prêmio de Melhor Curta-Metragem de R$ 5.000
> Troféu Capivara – 17º FestCurtasBH

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA

INTERNATIONAL COMPETITION
The best short film, chosen by the official jury, receives:
> A prize of R$ 5,000
> 17th FestCurtasBH Trophy

BRAZILIAN COMPETITION

O melhor curta-metragem, escolhido pelo júri oficial, recebe:
Prêmio de Melhor Curta-Metragem de R$ 5.000
> Troféu Capivara – 17º FestCurtasBH

The best short film, chosen by the official jury, receives:
> A prize of R$ 5,000
> 17th FestCurtasBH Trophy

MOSTRA COMPETITIVA MINAS

MINAS COMPETITION

O melhor curta-metragem, escolhido pelo júri oficial, recebe:
> Prêmio de Melhor Curta-Metragem de R$ 2.000
> Troféu Capivara – 17º FestCurtasBH
> Prêmio Contorno Áudio e Vídeo (copiagem de 75 DVDs para curtametragem de até 40 minutos – DVD, cópia, silk e Box de DVD)
> Prêmio Rec Stúdio (edição de som e mixagem 5.1 para curta-metragem
de até 40 minutos)

The best short film, chosen by the official jury, receives:
> A prize of R$ 2,000
> 17th FestCurtasBH Trophy
> Contorno Áudio e Vídeo Award (copying of 75 short film DVDs,
of up to 40 minutes)
> Rec Stúdio Award (sound editing and 5.1 mixing for one short film
of up to 40 minutes)

JÚRI POPULAR

POPULAR JURY

O curta-metragem mais votado recebe:
> Troféu Capivara – 17º FestCurtasBH
> Prêmio Cinecolor (duas diárias de correção de cor, dez horas de mixagem
5.1 e uma master DCP sem legenda)
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AWARDS

The short film with the most votes receives:
> 17th FestCurtasBH Trophy
> Cinecolor Award (two color correction days, ten hours of 5.1 mixing,
and one DCP master, unsubtitled)
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GRADE DE PROGRAMAÇÃO CINE HUMBERTO MAURO
SCHEDULE cine humberto mauro
18 SEX

19 SAB

20 DOM

21 SEG

22 TER

23 QUA

24 QUI

grade de programação SALA JUVENAL DIAS
SCHEDULE sala juvenal dias
25 SEX

26 SAB

27 DOM

INF 1

INF 1 INF 2
JUV 2
JUV 3
JUV 1
INF 2
INF 1

8h30
9h
9h30

11h
14h

SEMINÁRIO

CURSO

CURSO

CURSO

17h30

19h

SEMINÁRIO

PRO ESP PRO SUP ESP SUP

TED ANIM 2 PAR 2

18h30

20h30

VISUAL
INT 3 MG 1* MG 2* BRA 2* BRA 4*

BRA 4 ANIM 2
MOV 1 INT 2
JUV 2 JUV 3 BRA 1 BRA 2 BRA 5

TED

21h

MOV 2
INT 3

MG 1

MG 2 BRA 3

21h30

ENCER

20h15

PREMIADOS

ABERT
INT 1 ANIM 1 PAR 2 VISUAL

21h30
23h

INF 1

21h15

MOV 1 INT 2

20h

21h

27 DOM

20h
20h15

19h30

26 SAB

19h15

18h

19h15

25 SEX

INT 1 ANIM 1

19h30

19h
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INF 1
INF 2

24 QUI

18h30

17h

JUV 1 MOV 2 PAR 1

23 QUA

18h

PAR 1

17h30

22 TER

15h30

16h

20h30

21 SEG

14h30

INF 1
INF 2

10h

20 DOM

MAL

* Sessões seguidas de debates com os realizadores

BRA 1* BRA 3* BRA 5*
MAL
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ÍNDICE POR FILME
INDEX BY FILM

Beep, 46
Brouillard – Passage #14, 212
Bruno, 53

G

M

P

The Bicknell, 93

Galaxy, 218

Macapá, 68

Panapanã, 146

The Chimera of M., 215

Gleichgewicht, 124

Magician Party and
Dead Crow, 202

Pan Zhog, 98

The Kiss, 113

Peau, 108

The Tin Hat, 48

Perfect Houseguest, 140

The voice over, 174

Planet ∑, 112

Tim, 45

Printemps, 132

Tosie, 129

Proba de Axilidade, 131

Twelve Tales Told, 200

Pude ver un puma, 266

U

Q

Um dia, 58

My Hidden Watcher, 148

Que Fim Levou a Mocinha da
Sauna Mista, 233

Um Dia Sem Gravidade, 149

N

Que je tombe tout le temps, 268

Nebula, 145

Quimtai, 109

Noite Final Menos
Cinco Minutos, 239

R

Nossa casa
Guarani-Kaiowá, 77

Repolho, 187

Vira-Lata, 241

Resguardo, 78

Virtuos Virtuell, 206

O

Ricsi, 126

O Corpo, 62

S

Kreatury, 171

O Feijão e o Sonho, 240

Sansão, 142

Wayward Fronds, 43

Scheinkraft, 44

Womam without Mandolin, 110

H

Marigá, 234

Hate, 217

Meat Is Murder, 127

Hide and Seek, 97

Meio fio, 65

História de Abraim, 56

Meressias, 235

História Natural, 59

Miler, 214

Cochemare, 204

I

Mine de Rien, 123

Como era gostoso
meu cafuçu, 63

If Mama Ain’t Happy,
Nobody’s Happy, 122

Minoule, 143

Intervenção, 64

A outra margem, 92

Como são cruéis os pássaros
da alvorada, 76

A Single Life, 147

Corpus, 150

A última das minas, 66

D

A.D.A.M., 209

De terça pra quarta, 128

Adeus à Linguagem, 23

Den Pobedy, 94

1 Part 7, 37

C

2132 km, 80

Cairo 52, 175

23 de Agosto, 55

Capitalism: Child labor, 210

A

Chase Me, 167

A boneca e o silêncio, 54
A festa e os cães, 57
À festa. À guerra, 60

J
J'ai oublié, 269
Jay Parmi Les Hommes, 40
Juvenília, 238

K

AïSSA, 47

Derniere Porte Au Sud, 176

All Sides of the Road, 207

Digitaria ex Machina, 81

Animal on est mal, 39

Druciane oprawki, 166

Aqueles que ficam, 70

E

Kung Fury, 188

O Grande Vencedor, 79

El Damassa, 95

Kyrie ou o Início do caos, 243

O Melhor Som Do Mundo, 152

Shipwreck, 34

El ruido de las estrellas
me aturde, 267

L

O Palco, 231
O Rei, 61

Sinhá Demência e
Outras Histórias, 236

Oh Wal, 177

Speechless, 208

Oma, 164

Spell, 205

On n'est pas ici pour être
mortvivant, 125

Stillness, 211

Lato 2014, 170
Lucretia, 41

Ora, 203

Lune et le Loup, 141

Outubro Acabou, 71

T

Luzcia, a dona do boteco, 186

Oxalá e a Criação
do Mundo, 75

Ararat,133
Around is Around, 201
As Agruras de um
homem sandwich, 242
Atotô, 69
Atrás das Grades, 232
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Balcony at the End
of the World, 168

Automatic Fitness, 165

El viaje Glauber, 130
Elu Herman H. Rott'iga, 172
Estátua!, 67

Ave, 230

F

B

Flying phosphorus and
shooting stars, 96

Back Track, 216

Fugue, 111
Funeral, 173

Kiyumi no momoko Sayuru
no Ryoka, 35

L’envol, 144
La Bambina, 36
La Douzaine, 42

Subsolos, 74

Tan atentos, 265
Tarang 3D, 213
Tarântula, 52

Unterwegs mit Maxim Gorkiy, 38

V
Vampiro, 237
Viaje a pies, 169

W
Wand's Wander, 151
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ÍNDICE
POR DIRETOR
INDEX
BY DIRECTOR
A
Akiko Okumera, 96
Alberto Couceiro, 165
Alejandra Tomei, 165
Alejandro Bonilla, 173

Genevieve Bicknell, 93

Kerstin Schroedinger, 111

N

Sebastian Buerkner, 215

Carlos Botosso, 236

Gilles-alexandre
Deschaud, 167

Khris Cembe, 169

Nadya Mira, 151

Simon Serna, 95

Kolja Kunt, 38

Nathália Tereza, 92

Simone Cortezão, 74

Kyungman Kim, 46

Nicolas Bianco-Levrin, 143

Sophie Bruneau, 39

L

Norman McLaren, 201

Stéphane Elmadjian, 127

Larissa Figueiredo, 61, 66

O

Leo Liesvirta, 168

Openendedgroup, 207

Leonardo Mouramateus, 57

Otavio Cury, 56

T

P

Teddy Williams, 265, 266, 267,
268, 269

Patrick Delage, 141

Tessa Moult-Milewska, 171

Carol Rodrigues, 54
Chintis Lundgren, 172
Chris Lavis, 204
Christian Saghaard, 231,
235, 236
Clément Doranlo, 145
Clément Tréhin-lalanne, 47

D
Dadomani Studio, 174
David de Azevedo Miranda, 142

Giuseppe boccassini, 48
Grzegorz Jaroszuk, 123

H
Haendel Melo, 80
Hajime Kimura, 144
Hsin-wei Chen, 98
Humberto Carrão Sinoti, 60

I

Lucas Cassales, 62
Luis Macías, 113

M

Stephanie Romualdo, 80
Sun Xun, 202

Paolo Gregori, 232, 233, 234, 240

Thiago Taves Sobreiro, 79

Maciek Szczerbowski, 204

Paulo Delfini, 186

Thomas Stellmach, 206

David Sandberg, 188

J

Maja Oschmann, 206

Paulo Sacramento, 230, 238

Toma Leroux, 141

Marcelo Toledo, 237

David Muñoz, 97

Iezu Kaeru, 146

Débora Waldman, 239, 243

Jaione Camborda, 131

Pedro Carvalho, 53

Tommi Mustaniemi, 168

Alexander Buck, 187

Denis Leroy, 75

Jérôme von Zilw, 132

Marc HÉricher, 150

Pedro Maia de Brito, 64

Alexandre Larose, 212

Denise Vieira, 65

Joana Locher, 177

Marcos Ponts, 68

Pedro Paulo de Andrade, 152

V

Alexis Kerjosse, 145

Dominique Birrer, 175

João Toledo, 76

Mariana Fagundes, 77

Philip Widmann, 44

Job Roggeveen, 147

Marieke Blaauw, 147

Philippe Baylaucq, 203

Johann Lurf, 200

Marika Laine, 168

Johnnas Oliva, 55

Marine Koenig, 108

Ali Asgari, 36
Alysson Muritiba, 52
Angelo Defanti, 58
Arthur Lins, 70

B
Bartosz Kedzierski, 166
Benjamin Hassmann, 41
Bernd Lützeler, 38
Bernhard Wenger, 124
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Camilo Colmenares, 109

Björn Speidel, 214

E
Edgar PÊra, 211
Elodie Desprès, 127

Jonghyun Jungboix, 145

Marine Riou, 42

Jonny Greenwald, 213

Marion Bulot, 145

Fabiano Mixo, 110
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