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Luz Mágica
É com imensa alegria que realizamos a I Mostra de Cinema
Infantil Luz Mágica, um desejo antigo que se torna realidade
agora, a partir da Lei Aldir Blanc de apoio à cultura.
O audiovisual é uma forma poderosa de expressão e uma ferramenta
importante na educação e formação de crianças e jovens.
Por meio dos filmes, é possível pensar a realidade, ampliar visões
de mundo, estimular a criatividade e a imaginação.
A Mostra nasce num momento muito difícil de pandemia e isolamento
social. O confinamento em ambiente doméstico e a ausência
de escolas presenciais são desafios diários para as famílias.
Nesse contexto, as expressões artísticas são ainda mais importantes
para tornar a vivência durante a pandemia mais lúdica eleve.
Por meio da Mostra, queremos oferecer conteúdos audiovisuais
diversos e de qualidade direcionados ao público infanto-juvenil.
A primeira edição da Mostra reúne uma oficina de stop motion,
contação de histórias, além de 40 filmes realizados em diferentes épocas,
com acessototalmente gratuito. Na programação, demos destaque aos
filmes nacionais, muitos deles produzidos na Bahia. São obras que abordam
nossa realidade e cultura e que trazem sensibilidades, ritmos e formas
de narrar diferentes daquelas que as crianças estão habituadas.
Muitas das obras exibidas na Mostra já circularam por festivais
de cinema e estão disponíveis de modo disperso na internet. São
produções que raramente chegam à televisão aberta ou ao circuito
comercial de exibição e não fazem parte do catálogo dos grandes
canais de streaming. Ao reuni-las num mesmo evento, a Mostra
valoriza a produção infanto-juvenil e facilita o seu acesso por parte de
seu público alvo, além dos familiares e educadores.

Vale destacar na programação os filmes de cineastas indígenas
produzidos em colaboração com o Vídeo nas Aldeias, projeto
precursor na área de produção audiovisual indígena no Brasil. São seis
filmes, sendo que cada um deles se passa numa aldeia. Assim, através
das obras, o espectador terá contato com diferentes povos indígenas
no Brasil: Wajãpi, Ikpeng, Panará, Ashaninka, Kisêdjê e Mbya-Guarani.
É muito interessante que esses filmes estejam dublados para o
português. Assim, eles se tornam ainda mais acessíveis ao público
infantil. Trata-se de uma inciativa importante no sentido de aproximar
as crianças dos povos indígenas de modo que elas percebam os índios
não como uma imagem distante, presente apenas nos livros de história,
mas como pessoas que seguem ativas, presentes no Brasil de hoje,
com língua e costumes próprios, mas que também acessam a internet,
frequentam escolas e universidades e realizam os seus próprios filmes!
Queremos, por fim, reforçar o nosso convite aos familiares e educadores
para que eles se juntem às crianças e jovens para um mergulho na
nossa programação! O nosso maior desejo é que essa experiência seja
enriquecedora, plena em conhecimento, mas acima de tudo muito prazerosa!
A maior parte dos filmes, com poucas exceções ficarão
disponíveis no site até o dia 30 de abril de 2021.
O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria
de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa
Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria
Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.
MARÍLIA HUGHES GUERREIRO
Idealizadora e curadora da Mostra

MARILIA CARNEIRO
Coordenadora geral de Produção
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60 min / Animação
10+
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SINOPSE:
Sob o ambiente árido e muitas adversidades, o produto cultural
do nordeste brasileiro é alimentado pela fantástica combinação
das tradições indígenas, africanas e europeias da idade média.
O filme, em desenho animado, reproduz esse rico universo
cultural relatando a história de um fazendeiro orgulhoso, cujo
poder é desafiado sete vezes pela figura fantástica do Boi
Aruá ou Boi Misterioso. O fazendeiro tirano, todo poderoso,
é derrotado 6 vezes, até que na última peleja consegue
compreender a real dimensão humana, aproximando-se de si
mesmo e dos seus semelhantes. No mesmo estilo das gravuras
que ilustram os folhetins de ”cordel”, literatura popular da
região. O antigo lema, gravado em seu escudo feudal, com a
típica linguagem regional dos dominadores do nordeste – “Eu
por primeiro, os amigos por derradeiro” transforma-se então,
em “Os amigos por primeiro, eu por derradeiro”.
CHICO LIBERATO:
Cineasta, diretor/animador de 12 curta
metragem e 2 longas metragem. O filme
Boi Aruá o primeiro longa metragem em
desenho animado do Norte, Nordeste
e Centro –Oeste, e o quinto longa nesta
técnica no Brasil, recebeu os seguintes
prêmios: Menção Honrosa no I Fest
Rio e Menção Honrosa do Centro
Internacional da Infância e Juventude/ Moscou – Rússia.
Contemplado com o selo do CIFEJ (Centre International du Film
pour lÈnfance et la Jeunesse) “Referência de Valores Culturais
para a Infância e Juventude”, prêmio da UNESCO. Finalizou
em 2014 o segundo longa em desenho animado das regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o filme Ritos de Passagem,
selecionado nos Festivais de Havana, Festival do Rio, Festival
Internacional de Lisboa, entre outros.
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SINOPSE:
Misturando dramaturgia e ludicidade, quatro crianças e um professor
andam pelas ruas dos bairros do Santo Antônio Além do Carmo,
Liberdade, Pirajá e a Praça do Campo Grande, regiões importantes
no processo da independência. Nessa caminhada, os personagens
mergulham na história baiana. À medida que a história é narrada,
fatos importantes vão sendo revelados até o dia da independência.

de Mira Silva
e Pedro Santana

2 de
Julho Caminhos
da
Liberdade
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24 min / Ficção
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MIRA SILVA:
Jornalista, diretora de programa de TV,
produtora cultural e roteirista. Bacharel
em Comunicação Social pela UFBA com
habilitação em jornalismo, pós-graduada
em Relações Públicas pela UNEB e em
Roteiro para a Televisão e Vídeo pela Unijorge.
Há mais de 20 anos, trabalha em televisão.
Durante oito anos foi diretora do programa
Aprovado, atualmente dirige o programa Conexão Bahia.
Há 8 anos, é uma das curadoras da Fliquinha, parte infantil da
FLICA. Em 2016, trabalhou ao lado do artista visual Marcos Zacariades
dirigindo o vídeo sobre as tocas garimpeiras que fez parte da
exposição “Cenários da Memória Diamantina”. Em 2019, foi uma
das diretoras e roteiristas, além de preparadora de elenco do
curta-metragem 2 de Julho – Caminhos da Liberdade, exibido
no XV Panorama Coisa de Cinema. Em 2020, roteirizou e dirigiu,
ao lado do fotojornalista Antonello Veneri, o curta-metragem
“O Corpo da Cidade” e o Conversa Preta, ganhador do Prêmio Globo
de Programação como melhor programa especial regional.
PEDRO SANTANA:
Bacharel em Publicidade e Propaganda pela
UNIFACS e em Comunicação Social com
habilitação em Produção Cultural pela UFBA.
Sócio diretor da Caranguejeira Filmes, se dedica
a desenvolver projetos audiovisuais, editar
e montar documentários, como Vermelho
Imaginário (Mateus Damasceno, 2009), Bolívia:
Para Além De Evo Morales (Vítor Rocha, 2008)
e séries documentais, O Samba Que Mora Aqui (Vitor Rocha, 2019),
Aprender a Sonhar (Vitor Rocha, 2018). Atualmente edita e finaliza
a série de animação para tv Dias de Tempestade (Vitor Rocha) e
desenvolve o roteiro para a série de tv Black In Bahia – Azeite de Dendê
no Black Soul (Alexandre Lyrio e Pedro Santana), ganhadora do Prêmio
Conceição Senna da Fundação Gregório de Mattos. Trabalhou de 2007
a 2020 no núcleo de Produção e entretenimento da TV Bahia, onde
desenvolveu e dirigiu campanhas institucionais e conteúdos para
programas de entretenimento como o Mosaico Baiano e Conexão
Bahia. Dirigiu programas especiais como Gritos: Uma Homenagem aos
50 Anos da Tropicália e 2 de Julho – Caminhos da Liberdade.

SINOPSE:
Em Salvador (Brasil), todo ano acontece a grande e tradicional
festa para Senhor do Bonfim, onde fiéis, turistas e foliões,
peregrinam até a famosa igreja para amarrar fitas e fazer pedidos.
Dois irmãos, Pedro e Gabriel, ouvem desde cedo as histórias e
rezas de sua avó ao Senhor do Bonfim e decidem fugir no dia
da lavagem, se aventurar entre a multidão, para tentar pedir
por uma bola de futebol, já que cresceram sem uma figura
paterna. Lá confrontam as narrativas de sua avó, com a lavagem
atual, trazendo questões sobre religiosidade, sincretismo,
manifestação popular, e importância da família.
HERALDO DE DEUS:
Criado com vó, ator, publicitário
e realizador audiovisual,
criador dos coletivos Ouriçado
Produções e Sujeito Filmes
(Sujeito Objeto, Barraca
de Capeta e Cinco Fitas) e
integrante do coletivo Epa
Filmes onde atua e colabora
no roteiro da webserie Punho Negro (melhor ideia
original Rio webfest 2018) como ator participou de 5
longa metragens, 10 curtas e 4 novelas ou séries.

de Heraldo de Deus e Vilma Martins
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5 fitas
15 min / Ficção

6+

VILMA MARTINS:
Mestre em comunicação e cultura na linha
de Análise fílmica. Jornalista, produtora
e realizadora audiovisual, produzindo
obras como o Curta Sujeito Objeto; Curta A
Mulher no Fim do Mundo; Curta Facão; e o
quinto episódio da websérie Punho Negro.
É Membro da APAN. Foi aluna do Curso Livre
de Cinema da UFBA - 2 edição e recentemente
fez o “Taller de Cine Autorreferencial” na EICTV- Cuba e qualificação
de Roteiro no Curso Cinema e Pensamento do Centro Afrocarioca
de Cinema Negro. Desde 2017 integra o coletivo Sujeito Filmes.
Roteirista e diretora do Curta 5 Fitas

SINOPSE:
“A Bicicleta do Vovô” é um curta para crianças e adultos que fala da
relação mágica entre avô e neto. O mundo imaginário, O Reino do
Sertão Pelejado, homens-morcegos capturam lendas através de
televisores. Surgem, então, o Super Tigre e o Mestre Conselheiro
para salvar o nosso planeta das forças malignas da Feiticeira Mabá.
É com essas histórias, que vô Rui transforma a infância do neto
Cauê em um universo de aventuras e fantasias, re-Significando a
vida através de olhar mais lúdico sobre ela.

de Henrique Dantas

A Bicicleta
do Vovô
22 min / Live Action/Animação
6+
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HENRIQUE DANTAS:
Formado em Artes Visuais e Administração
de Empresas, com Mestrado em Artes
Visuais, entre os seus trabalhos está a
produção do documentário longa metragem,
“Filhos de João, Admirável Mundo Novo
Baiano”, premiado no Festival de Brasília
e que passou nos principais festivais de
cinema do pais, ganhando três prêmios de
público; “Sinais de Cinza, A Peleja de Olney Contra o Dragão da
Maldade”, que foi lançado no circuito SP Cine, e o “A Noite Escura da
Alma”, 2016, vencedor do FICIP (Festival Internacional de Cinema
Político na Argentina, do Festival de Cinema de Vitória e do Festival
de Bom Jardim) e a série de Ficção Infantil, “A Bicicleta do Vovô”, que
mistura ficção e animação. Acaba de finalizar o longa sobre Dorival
Caymmi chamado “Dorivando Saravá, O Preto que Virou Mar”. Está
filmando a série documental “Seculares, O Mundo há Mais de Cem”
realizada com pessoas com mais de cem anos na Bahia. No campo
da ficção prepara-se para filmar seu primeiro longa metragem
de ficção, “Silêncio”. Sobre uma família negra despedaçada
pela ditadura militar. Além desse longa, estou trabalhando
no desenvolvimento do roteiro de 3 longas metragens, um de
animação chamado “LIGA SERTANEJA”, sobre a saga de um grupo
de heróis brasileiros e outros 2 longas de ficção, “Summertime da
Bahia” sobre os efeitos da passagem de Janis Joplin em um grupo de
amigos de Salvador, Bahia, e um outro longa chamado “JARDIM DE
MEMÓRIAS”, sobre a saga de uma família multirracial baiana que
teve que enterrar suas memórias e livros durante a ditadura militar.
Como também uma série policial chamada “CONTRA-ANISTIA”,
sobre pessoas que no ano de 2010, descobrem suas relações com a
ditadura militar e são movidas por sentimentos incontroláveis de
vingança que transformam suas vidas.

SINOPSE:
Nina enfrenta as incertezas da vida durante passeios de
bicicleta com seu pai recentemente separado da sua mãe.

de Bernard Attal

Passeio de
bicicleta
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13 min / Ficção

8+

BERNARD ATTAL:
Estudou cinema na New School de
Nova Iorque. Ele mora no Brasil desde
2005. Ele dirigiu três curtas-metragens
(29 Polegadas, Ilha do Rato, e Passeio
de Bicicleta) e um documentário
para a televisão pública brasileira,
Os Magníficos. Todos esses filmes
participaram e foram premiados em
festivais ao redor do mundo, inclusive Palm Springs, Chicago,
London-BFI, Clermont-Ferrand. O primeiro longa-metragem de
ficção, A Coleção Invisível, adaptado de uma novela de Stefan
Zweig, foi lançado nas salas comerciais em 2013, recebeu quinze
prémios no circuito internacional dos festivais (Nashville,
Bogotá, Lisboa, Newport Beach, Paris) e foi licenciado para
vários canais como HBO, Telecine, Canal Brasil, e In-flight
Entertainment. Em 2017, Bernard finalizou uma comedia pra
televisão, “A Finada Mãe da Madame” (presentemente no Canal
Brasil e no Amazon Prime). Em 2019, lançou “Sem Descanso”,
um documentário sobre a violência policial.

Camila
eo
espelho
14 min / Ficção
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AMADEU ALBAN:
Roteirista, diretor, produtor e sócio
diretor criativo da Movioca Content
House. São 20 anos de realização
audiovisual que somam mais de 1.000
horas de programas de TV para canais
como TVE Bahia, TV Salvador, Rede Bahia,
TV Globo, TV Futura, TV Brasil, Discovery,
Arte1, E!, Lifetime, GNT Portugal, SBT,
TV Aratu e Canal Brasil. São 02 web séries, 14 curtas, 6 médias
e 08 longas, premiados em mais de 40 festivais no Brasil e
exterior. Em 2010, dirigiu o curta-metragem Camila e o Espelho,
sua primeira direção de ficção. Juntamente com Paula Lice, é
o criador do formato original Drag Me as a Queen, sucesso na
TV Fechada do Brasil e América Latina pelo E! Entertainment
Television, o formato também foi comercializado para ter
sua versão holandesa produzida e estreada em julho de 2019
pelo canal BNNVARA, e a versão alemã pela TVNow/RTL, com
estreia em Junho 2020. O formato foi finalista do TBI Content
Innovation Awards 2019, na categoria Entertainment Format of
the Year, concorrendo com BigBrother e Masterchef. Em 2019,
lançou “Miúda e o Guarda-chuva”, animação 2D que estreou no
Festival Anima Mundi (Menção Honrosa). Também é co-produtor
da série de animação “As Aventuras de Ami”, em exibição na TVE
Bahia e na plataforma PlayKids.”

CA

De Amadeu Alban

SINOPSE:
Algo está causando uma reviravolta na vida de Camila. Ela se deu
conta de que não é mais aquela menininha que adorava brincar
de boneca. Algumas coisas diferentes estão acontecendo com
o seu corpo e mexendo com sua cabeça. Por isso, tantas horas
na frente do espelho, tantas horas tentando entender o que se
passa, já que ninguém a explica nem a entende. Nem a mãe, nem
as amigas e muito menos os meninos. Ah, os meninos…

MÁG

I

de Jamille Fortunato

CORDILHEIRA
DE
AMORA 11
12 min / Documentário
6+
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SINOPSE:
Uma índia Guarani Kaiowá, Cariane Martines de 9 anos,
transforma seu quintal num experimento do mundo.
Ela cria histórias e personagens que alargam sua solidão
em brincadeiras, sonhos e projetos. “Cordilheira de Amora II”
é um documentário espontâneo, filmado com celular na
Aldeia Amambai, no Mato Grosso do Sul, fronteira do Brasil
com o Paraguai.
JAMILLE FORTUNATO:
Graduada em Jornalismo, com
especializações em Cinema e Roteiro,
atualmente cursa Artes Plásticas na
UFBA. Desde 2003 vem realizando
trabalhos em Televisão, Documentários,
Vídeos institucionais, Publicidades, Vídeoclipes, Curtas (Olho de Boi, Ensolarado,
Premonição), Longas (Capitães da
Areia, Quincas Berro d’Água) e Séries (A professora de Música,
Francisco Só quer Jogar Bola, Meu Irmão Nerd, Destinos –
Salvador/HBO), atuando principalmente, como Assistente de
Direção. Além de projetos autorais onde desenvolve roteiros,
direção e edição. Como Arte-Educadora dedica-se a ministrar
oficinas de Cinema em comunidades. Ganhou 14 prêmios como
diretora do curta “Cordilheira de Amora II”, tais como: Melhor
Curta no “20º É Tudo Verdade”, qualificação para o Oscar e
finalista do “GP do Cinema Brasileiro 2016”. Atualmente, está
em fase de lançamento do longa metragem “O amor dentro da
Câmera” que dirige com Lara Belov, sobre Conceição Senna e
Orlando Senna, contemplado pelo Rumos Itaú Cultural. É sóciadiretora Tenda dos Milagres com Cecília Amado e Karina Paz.

de Bernard Attal

Dela
8 min / Ficção
10+

SINOPSE:
Dela mora na Ilha de Itaparica com seu pai, Agenor. Na escola
nova, os colegas acham seu nome estranho e seus cabelos
esquisitos. A menina questiona seu pai, e a história que ele
conta muda a forma como ela vê a si mesma!
BERNARD ATTAL:
Estudou cinema na New School
de Nova Iorque. Ele mora no Brasil
desde 2005. Ele dirigiu três curtasmetragens (29 Polegadas, Ilha do
Rato, e Passeio de Bicicleta) e um
documentário para a televisão
pública brasileira, Os Magníficos.
Todos esses filmes participaram
e foram premiados em festivais ao redor do mundo,
inclusive Palm Springs, Chicago, London-BFI, ClermontFerrand. O primeiro longa-metragem de ficção, A Coleção
Invisível, adaptado de uma novela de Stefan Zweig, foi
lançado nas salas comerciais em 2013, recebeu quinze
prémios no circuito internacional dos festivais (Nashville,
Bogotá, Lisboa, Newport Beach, Paris) e foi licenciado para
vários canais como HBO, Telecine, Canal Brasil, e In-flight
Entertainment. Em 2017, Bernard finalizou uma comedia
pra televisão, “A Finada Mãe da Madame” (presentemente
no Canal Brasil e no Amazon Prime). Em 2019, lançou “Sem
Descanso”, um documentário sobre a violência policial.
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SINOPSE:
Um dia na vida de um garoto que mora no
subúrbio ferroviário de Salvador e trabalha como
guardador de carros no centro histórico.

de César Fernando de Oliveira

Dez
Centavos
19 min / Ficção
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CESAR FERNANDO DE OLIVEIRA:
Cineasta e pesquisador, doutorando
e mestre em Cultura e Sociedade pela
UFBA, graduado em Cinema e Vídeo .
Diretor de 10 Centavos (35mm, 19min.,
2007), participou de mais de 30 festivais
e venceu 12 prêmios, incluindo melhor
filme, melhor direção e melhor ator.
Com experiência nas áreas de tecnologia
e comunicação, trabalhou 18 anos na TV Bahia (Rede Globo
Bahia). Em 2010 foi vencedor do edital de desenvolvimento de
roteiros de longa-metragem de ficção do IRDEB (TVE-BA) e em
2014 dirigiu o documentário Em busca de Pilão Arcado (HD, 52
min.). Realizou a cobertura audiovisual das últimas edições da
Feira Literária de Mucugê - “FLIGÊ” (2018 e 2019); duas séries
de interprogramas: “Escritoras Negras” (2018) e “Fragmentos
de Castro Alves” (2019), com exibições na TVE-BA; videoclipes
do V Festival Diamantino de Circo “Festino 2019”, do “Bando
Passarim” (2019), da “Abertura do São João no Vale do Capão”
(2019) exibido na TVE-BA e do “Bando Pé D’estrada” (2020)
inédito. É também diretor de fotografia do curta metragem
inédito ÁUREA (Digital, 2021), dirigido por Hewelin Fernandes.
Ainda em 2019, ministrou de forma voluntária a “Oficina
de Introdução ao Audiovisual” para estudantes da Escola
Municipal de Caeté-Açu, no Vale do Capão.
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SINOPSE:
Salvador, década de 50. Caetano, pobre e mestiço, sonha em ser
cantor de rádio, para deleite da mãe e contrariedade do pai. Ele
foge todas as noites de casa para tentar, sem sucesso, a sorte
no programa de calouros. Até que, numa noite, ele aposta tudo
numa louca, divertida e definitiva performance. Nada muito
diferente se Caetano não fosse apenas um menino.
CECI ALVES:
É uma cineasta negra, que imprime em
seu trabalho uma narratividade musical,
lidando com questões de militância e
protagonismo dos excluídos de uma
forma afetiva e política. Tem larga
experiência na área de Comunicação,
com ênfase em Jornalismo e Cinema, e
é reconhecida documentarista e curtametragista, com premiações no Brasil e exterior. Mestra em Artes
Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, Ceci é roteirista
e montadora formada pela Escuela Internacional de Cine y TV
de San Antonio de los Baños, La Habana, Cuba, e também tem
Master 2 em Direção pela École Supérieure d’Audio-Visuel,
unidade da Université de Toulouse, Le Mirail, França.

de Max Gaggino

Haram
15 min / Ficção
8+
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SINOPSE:
Uma migrante palestina
se refugia em Salvador da Bahia
para recomeçar uma nova vida.
MAX GAGGINO:
Nasceu na cidade de
Genova, na Itália. Após
se formar em Media
Studies e Cinema no
Reino Unido, se mudou
para Salvador da Bahia,
onde ficou por dez anos
e realizou filmes como
Menino Joel, Marlindo
Paraiso e a Kombi do Amor e Contracorrente.
Atualmente vive na Itália, onde trabalha como
documentarista esportivo e professor de tênis.

SINOPSE:
Gum é um garoto de 9 anos, nativo da praia de Gamboa, litoral
da Bahia. Ele tem grande admiração por seu irmão mais velho,
carregador de mala dos turistas. Gum quer ser como ele.
PEDRO
PERAZZO:
Roteirista de dois
longas-metragens
(“Homem Livre”, de 2017,
e “Receba!”, 2021) e de
séries de ficção para
Netflix, Fox, Paramount,
Universal, entre outros

de Pedro Perazzo
e Rodrigo Luna

Menino da
Gamboa
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14 min / Ficção

10+

RODRIGO
LUNA:
Diretor do longa de ficção
“Receba!” (2021) e do documentário
“Ridículos”, além do premiado
curta “Jessy”. Juntos, codirigiram
o curta “Menino da Gamboa”,
selecionado para mais
de 30 festivais internacionais.

SINOPSE:
No Brasil, um país onde as crianças da classe média não
podem brincar na rua devido a violência, vive Ricardo:
um menino solitário e sem amigos. Um dia quando ele
brinca sozinho no playground de seu edifício, ele encontra
um filhote de cachorro que entrou dentro de seu edifício.
No entanto, este filhote é de Téo um menino de rua que
estava por ali. Na frente do seu dono, Ricardo o rouba. Téo
tentará a todo custo recuperar o que é seu e Ricardo fará de
tudo para permanecer com seu novo e único amigo.

Menino
do Cinco
20 min / Ficção

WALLACE NOGUEIRA:
Sócio Diretor da produtora Vogal
Imagem, cineasta, diretor de
fotografia, montador e finalizador.
Dirigiu o premiado documentário
“Álbum de Família” (DOCTV IV).
Trabalhou em algumas produções
como fotógrafo (“RemansoCidade Submersa” e “Bicho Geográfico”
de Caetanos Dias), montou (“Ser Tão Cinzento” de Henrique
Dantas e “Curandeiros do Jarê” de Marcelo Góis).”
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de Wallace Nogueira
e Marcelo Matos

MARCELO MATOS
DE OLIVEIRA:
Professor do curso de cinema
e audiovisual da UFRB, curtametragista, produtor cinematográfico,
coordenador e educador em projetos
sociais ligados à juventude, infância
e audiovisual. Produziu diversos
documentários como “Álbum de
Família” (DOCTV IV) de Wallace Nogueira e “Curandeiros do
Jarê” (ETNODOC II), de Marcelo Góis.

MÁG

I

SINOPSE:
Um velho mágico já não consegue mais fazer funcionar
seus truques. Desolado, tenta o suicídio diversas vezes sem,
no entanto, obter êxito. É quando o artista conhece
um menino e ensina para o pequeno seus truques.

de José Araripe Jr.

Mr.
Abrakadabra!
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14 min / Ficção

14+

JOSÉ ARARIPE JR.:
Araripe, é autor-roteirista e diretor de arte
com atuação multimídia. Premiado em
Cinema, TV, Teatro, Música, Publicidade,
Artes plásticas e Humor gráfico. Em
poesia publicou Alegretos de Gaiola.
Publica diariamente contos curtos no
Sítio do Arara. Autor dos áudios books
Janela na Nuvem e Segredos do Vento. Em
audiovisual roteirizou E.T.ílico, Esses Moços, Rádio Gogó, O Pai
do Rock, Cainã, Pé & Cabeça entre outros. Em 2021 lança em TV,
as séries O País da Poesia Popular e Hiper Praia. Atualmente préproduz a série de humor O Spa das Tartarugas.

de Henrique Filho

O filme de
Carlinhos
20 min / Ficção
6+
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SINOPSE:
Carlinhos, garoto sonhador e apaixonado por cinema, quer
fazer um filme de terror na pequena cidade onde mora, Ipiaú,
no interior da Bahia. Com ajuda dos seus amigos da escola e
estímulo do dono de uma videolocadora, Carlinhos se dedica
para realizar seu sonho.
HENRIQUE FILHO:
Graduado em Comunicação Social na
UESC (Ilhéus-BA). Dirigiu O filme de
Carlinhos (2014) - mais de 30 festivais
nacionais e internacionais, participante
da Short Film Corner do 68th Festival
de Cannes, indicado ao Grande Prêmio
do Cinema Brasileiro e vencedor de 08
prêmios, incluindo Melhor Filme, Melhor
Direção e Melhor Ator no Curta Vale 2014, além de Melhor Filme
de Ficção no 4º Macaé Cine, Melhor Curta de Ficção no I Festival
de Cine de los Cerros Valparaíso 2014 (Chile).
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de Vanessa Heeger

O Menino
Cabeça
de Flor
1 min 45 / Animação
Livre

SINOPSE:
As flores do menino cabeça-de-flor sempre lhe trouxeram
orgulho e alegria, mas tudo mudará no primeiro dia da escola,
quando ele enfrentará o bullying dos seus colegas.
VANESSA HEEGER:
Natural de Salvador, Bahia,
Vanessa estudou cinema na
Universidad del Cine em Buenos
Aires e logo após a conclusão do
curso, ganhou uma residência na
HfbK Hamburg na Alemanha. Além
de atuar na área de edição e som,
ela já escreveu e dirigiu três curtametragens: O Menino Cabeça-de-Flor, Poetas da Cidade
e Uma menina e sua sombra, que percorreram festivais
como Oberhausen e Mar del Plata.

SINOPSE:
Um menino morador de rua é sistematicamente ignorado pelos passantes.
Entretanto, a pobreza e o abandono não são capazes de embotar seu
natural desejo infantil de sonhar. Inspirado nas alegorias de um gibi
de super-herói, ele se investe de desconcertante fantasia constituída
de despojos artificiais do consumo, convertendo-se em um Macunaíma
pós-moderno, para zombar dos perfis (des)humanos que povoam as
ruas e da miopia de alto grau que assola a sociedade contemporânea.
DANILO UMBELINO:
Bacharel em Artes com Habilitação em Cinema
e Vídeo pela UFBA , Videomaker, editor de imagens
e Fotógrafo. Desde 2006 vem dialogando com
as potencialidades do uso do computador nos
processos de produção de vídeo, tendo como
foco principal as ferramentas de montagem
cinematográfica não linear. Iniciou seus trabalhos
artísticos na Escola de Arte e Tecnologia
OI KABUM!, Trabalhou em diversos projetos Audiovisuais no Brasil
e no Exterior, atuou como diretor de fotografia em inúmeros Curtas
e Longa Metragens, ministrou oficinas de vídeo e trabalhou como
professor na área de audiovisual em ONGs e cursos técnicos.

de Murilo Deolino,
Uiran Paranhos
e Danilo Umbelino
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O Menino
Invisível
9 min / Ficção

6+

UIRAN PARANHOS LEITE OLIVEIRA:
Apaixonado pela linguagem cinematográfica
e formado em comunicação social desde 2009;
som, edição, fotografia e direção se torna
minha paixão desde que tive os primeiros
contatos na faculdade e sempre me dá muito
tesão poder trabalhar em algumas delas
na realização de um filme como nos filmes
em que participei como: O Menino Invisível,
Lapso, O Eclipse, AUIÊ Escutando os Sons dos Quilombos, Xangai em
Cantigueiros, Os sonhadores, Frequência Positiva, Santo de Casa
dentre outros trabalhos no audiovisual de publicidade e propaganda.
MURILO DEOLINO:
Natural da cidade de Valença, interior da Bahia.
Nascido em 1986, graduou-se em Comunicação
Social com habilitação em Rádio e Televisão,
pela Universidade Estadual de Santa Cruz em
Ilhéus, onde começou a produzir seus primeiros
vídeos. Terminada a graduação iniciou sua
carreira como redator publicitário e logo migrou
para atuação na área do audiovisual onde
já assumiu diversas funções como editor de vídeo, video reporter,
diretor de fotografia e videomaker. Hoje atua como roteirista e diretor
produzindo filmes publicitários, webséries e curta-metragens. Em seu
portfólio somam-se filmes de ficção, documentários e animação além
de ser um dos criadores daquela que é considerada a primeira superheroína negra brasileira, a protagonista da websérie “”Punho Negro””.

QUIZANGA
6 min / Documentário
Livre

SINOPSE:
“Quizanga” conta a história das marisqueiras que coletam a
lambreta, um marisco que está na base da economia de Garapuá,
pequena comunidade pesqueira na Bahia. A lambreta é parte da
cultura desse povoado, unindo gerações tanto nos momentos de
trabalho quanto nas brincadeiras das crianças.
CINEMA E SAL É REDE AUDIOVISUAL:
É um projeto de Cinema
Comunitário e Educação
Popular nas ilhas da Bahia.
Desde janeiro de 2015,
desenvolvemos um trabalho
de acessibilidade audiovisual
e resgate da cultura do
mar, destinado principalmente às crianças e adolescentes das
comunidades pesqueiras. Juntos às juventudes litorâneas,
defendemos o audiovisual como uma ferramenta para contar a
própria história, e assim fortalecer a identidade e o território.
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de Coletivo Cinema e Sal
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SINOPSE:
O menino vive buscando motivos para fugir da escola. Um dia,
ele encontra o motivo perfeito: a menina mais interessante
que ele já viu. Mas ela mora no circo e ele não tem dinheiro
para entrar. Tentando conquistar sua atenção, o menino
vai embarcar na grande aventura de crescer.

de Haroldo Borges

Sonhos
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15 min / Ficção
8+

HAROLDO BORGES:
É parte do coletivo baiano Plano 3
Filmes, que atua em parceria desde
2016, onde realizou junto com o grupo
mais de 15 projetos. Entre eles, se
destacam o documentário “Jonas e
o Circo sem Lona” e o longa de ficção
“Filho de Boi”. “Jonas e o Circo sem Lona”
teve sua world première no IDFA e foi
exibido em mostras e festivais de 25 países, tendo recebido 13
prêmios, incluindo o Prêmio do Público do Festival de Toulouse
(França) e a Melhor Ópera Prima do Festival MiradasDoc
(Espanha). “Filho de Boi” estreou no Festival de Busan, na Ásia,
e passou por outros grandes festivais como a Mostra de São
Paulo, o Festival de Cine de Guadalajara (México) e o Festival
de Málaga (Espanha), onde recebeu o Prêmio do Público. Na
Bahia, o filme será lançado no próximo Panorama de Cinema.
Nesse momento, o coletivo trabalha em seus novos projetos,
os documentários “Sam” e “Abraços do Fim do Mundo” e o
longa de ficção “Boi Bandido”.
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de Vanessa Heeger

Uma Menina
e Sua Sombra
2 min / Animação

Livre

SINOPSE:
Uma menina descobre que uma sombra
a segue e então tenta de tudo para fugir dela.
VANESSA HEEGER:
Natural de Salvador, Bahia,
Vanessa estudou cinema na
Universidad del Cine em Buenos
Aires e logo após a conclusão do
curso, ganhou uma residência na
HfbK Hamburg na Alemanha. Além
de atuar na área de edição e som,
ela já escreveu e dirigiu três curtametragens: O Menino Cabeça-de-Flor, Poetas da Cidade
e Uma menina e sua sombra, que percorreram festivais
como Oberhausen e Mar del Plata.
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MÁG

mostra
baiana
série

de Sofia Federico

Tabuh!
Episódio

Algodão
Doce
26 min / Ficção
6+
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SINOPSE:
Nino quer saber de onde vêm os bebês, mas não está fácil
encontrar todas as respostas. Uma pista pode estar guardada
num algodão doce, azul como o céu.
SOFIA FEDERICO:
Roteirista e diretora, com atuação no
audiovisual desde 1995, é sócia fundadora
da Benditas Projetos Criativos. Graduada
em Comunicação Social, é mestranda em
Comunicação e Cultura Contemporâneas
(PósCom/UFBA) e integrante do grupo de
pesquisa A-tevê - Laboratório de Análise
de Teleficcão . Como diretora e roteirista,
realizou diversos conteúdos para cinema e TV, sobretudo curtas
e séries de ficção. No setor público, foi Diretora de Audiovisual
da Fundação Cultural do Estado da Bahia entre os anos de 2007
e 2012. Em 2020, passou a integrar a Rede de Talentos Paradiso.
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de Sofia Federico

Tabuh!
Episódio

Canarinho
26 min / Ficção
6+

SINOPSE:
Vida e morte, morte e vida. O menino corre atrás da bola,
corre atrás da vida e tenta entender a morte.
SOFIA FEDERICO:
Roteirista e diretora, com atuação no
audiovisual desde 1995, é sócia fundadora
da Benditas Projetos Criativos. Graduada
em Comunicação Social, é mestranda em
Comunicação e Cultura Contemporâneas
(PósCom/UFBA) e integrante do grupo de
pesquisa A-tevê - Laboratório de Análise
de Teleficcão . Como diretora e roteirista,
realizou diversos conteúdos para cinema e TV, sobretudo curtas
e séries de ficção. No setor público, foi Diretora de Audiovisual
da Fundação Cultural do Estado da Bahia entre os anos de 2007
e 2012. Em 2020, passou a integrar a Rede de Talentos Paradiso.
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de Sofia Federico

Tabuh!
Episódio

Mestiça
26 min / Ficção
6+

SINOPSE:
Uma menina e um menino muito comuns. Entre eles,
uma boneca super diferente e o desejo de estar juntos.
SOFIA FEDERICO:
Roteirista e diretora, com atuação no
audiovisual desde 1995, é sócia fundadora
da Benditas Projetos Criativos. Graduada
em Comunicação Social, é mestranda em
Comunicação e Cultura Contemporâneas
(PósCom/UFBA) e integrante do grupo de
pesquisa A-tevê - Laboratório de Análise
de Teleficcão . Como diretora e roteirista,
realizou diversos conteúdos para cinema e TV, sobretudo curtas
e séries de ficção. No setor público, foi Diretora de Audiovisual
da Fundação Cultural do Estado da Bahia entre os anos de 2007
e 2012. Em 2020, passou a integrar a Rede de Talentos Paradiso.

de Sofia Federico

Tabuh!
Episódio

Monalisa
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26 min / Ficção

6+

SINOPSE:
Para salvar o vizinho, uma menina frágil, que morre de medo
do escuro, precisa viver sua fantasia de ser o homem-morcego.
Mas antes terá que combater muito preconceito.
SOFIA FEDERICO:
Roteirista e diretora, com atuação no
audiovisual desde 1995, é sócia fundadora
da Benditas Projetos Criativos. Graduada
em Comunicação Social, é mestranda em
Comunicação e Cultura Contemporâneas
(PósCom/UFBA) e integrante do grupo de
pesquisa A-tevê - Laboratório de Análise
de Teleficcão . Como diretora e roteirista,
realizou diversos conteúdos para cinema e TV, sobretudo curtas
e séries de ficção. No setor público, foi Diretora de Audiovisual
da Fundação Cultural do Estado da Bahia entre os anos de 2007
e 2012. Em 2020, passou a integrar a Rede de Talentos Paradiso.
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SINOPSE:
Joana tem um sonho comum a muitas meninas dos
anos 80: ser Paquita. Sua família é bem sucedida
e a apoia em seu sonho. Porém, Joana é negra, e nunca
se viu uma paquita negra no programa da Xuxa.

de Juliana Vicente / SP

Cores e
Botas
1ª MOSTRA DE CINEMA INFANTIL LUZ MÁGICA

31

16 min / Ficção
Livre

JULIANA VICENTE:
É diretora, roteirista, produtora e
fundadora da Preta Portê Filmes.
Criadora e diretora da série “Afronta!”,
atualmente disponível na Netflix nos
cinco continentes onde a plataforma
está presente, iniciou sua carreira
com o curta “Cores e Bota”, exibido
mundialmente em mais de 100 festivais.
Integrou o grupo do Berlinale Talents (2015), no Festival de
Berlim, mesmo ano em que foi premiada com a coprodução
“A Terra e a Sombra”, no Festival de Cannes. Realizou o clipe
“Marighella”, dos Racionais MCs, melhor Clipe do Ano no VMB
(MTV, 2012), e atualmente dirige o longa metragem documental
sobre a carreira do grupo. Dirigiu a 13o temporada da série
“Espelho”, de Lázaro Ramos, canal Brasil. Atualmente está em
pós-produção com o longa metragem Diálogos com Ruth de
Souza. Dirigiu o documentário Cidade Correria - Um Bando de
Artistas (2020), sobre o coletivo teatral Bonobando. Filme este
lançado no Encontro de Cinema Zózimo Bulbul. No mesmo ano,
a convite do Instagram, realizou a direção geral da campanha
pró diversidade para a plataforma: o documentário “Viva Nossa
Voz”, uma produção da Preta Portê Filmes.

SINOPSE:
Em um lugar inóspito, um menino
e sua família lutam pela sobrevivência.
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Nara Normande / PE

dia
estrelado
17 min / Animação
Livre

NARA NORMANDE:
Nasceu em Alagoas e mais tarde se
mudou para Recife, onde desenvolveu
seus primeiros trabalhos no cinema. Duas
vezes premiada como melhor diretora no
Festival de Brasília, Nara acumulou mais
de 100 prêmios ao longo de sua carreira
como realizadora. Em 2011, dirigiu seu
primeiro curta-metragem, a animação
Dia Estrelado (Festival de Havana) e em 2014 dirigiu com Tião a
ficção com atores Sem Coração, curta ganhador do prêmio Illy
na Quinzena dos Realizadores em Cannes. Em 2018, seu terceiro
filme, o documentário animado em técnicas mistas Guaxuma,
co-produção com a França, ganhou importantes prêmios em
festivais como SXSW, Guadalajara, Ottawa e Gramado, além de
ter entrado na shortlist do César. Atualmente desenvolve seu
primeiro longa-metragem, Sem Coração, co-dirigido por Tião e
produzido por Emilie Lesclaux (Bacurau), com co-produção da
Les Valseurs na França e Komplizen Film na Alemanha.

Marcelo Marão / RJ

eu queria
ser um
monstro
8 min / Animação
6+
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SINOPSE:
Cotidiano de uma criança com bronquite.
MARCELO MARÃO:
Marão é formado na Escola de
Belas Artes da UFRJ e diretor de
animação, tendo realizado catorze
curtas metragens (EU QUERIA SER
UM MONSTRO, ENGOLERVILHA,
O ANÃO QUE VIROU GIGANTE, ATÉ
A CHINA e outros) e participado
de mais de trezentas animações
para publicidade, internet, TV e cinema. Foi Presidentefundador da ABCA (Associação Brasileira de Cinema
de Animação), professor no curso de pós-graduação
em animação da PUC durante sete anos e desde 2003
é coordenador do Dia Internacional da Animação e
sócio-gerente da produtora Marão Desenhos Animados.
Atualmente dirige BIZARROS PEIXES DAS FOSSAS
ABISSAIS, seu primeiro longa metragem de animação.

de Rodrigo Batista / SP

eu sou
o super
homem
20 min / Ficção
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RODRIGO BATISTA:
Formado no Curso Superior do
Audiovisual da Universidade de São Paulo.
Recebeu a bolsa Fulbright/Capes para
cursar o mestrado em roteiro de cinema
e televisão na Northwestern University,
em Chicago-EUA, onde viveu por 2 anos.
Co-escreveu o curta-metragem “Garoto
VHS”, selecionado no Austin Film Festival
2016, Festival de Cortos de Bogotá 2016, Olhar de Cinema 2017
e 28º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo.
Escreveu e dirigiu o curta-metragem “Eu sou o Super-Homem”,
selecionado em mais de 40 festivais ao redor do mundo, como:
39º Durban International Film Festival (África do Sul), 46º
Huesca International Film Festival (Espanha), 34º Festival
Internacional de Cine en Guadalajara (México), 41º Festival
Guarnicê de Cinema, 28º Cine Ceará, 25º Festival de Cinema
de Vitória, entre outros. Rodrigo é roteirista de séries
como Cidade Invisível (Netflix) e Pico da Neblina (HBO).
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SINOPSE:
Lucas, 7, negro, vai a uma festa de aniversário vestido
de Superman. Eric, 7, branco, o aniversariante, teve
a mesma ideia. Agora os dois garotos vão fazer de
tudo para provar quem é o verdadeiro Homem de Aço.

MÁG
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SINOPSE:
Uma história bem-humorada de um galo que cantava
na hora em que bem queria. Baseado em fatos reais.

de Camila Carrossine e
Alê Camargo / SP

João,
o Galo
Desregulado
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10 min / Animação
0-5+

CAMILA CARROSSINE:
Diretora e produtora de cinema de
animação. Também é ilustradora de
livros infantis com mais de 30 livros
publicados no Brasil e exterior. Formada
em Artes visuais e pós-graduada em
Direção de Arte, durante a sua carreira,
Camila realizou diversos curtas. Entre
2014 e 2015 co-dirigiu a série de animação
“As aventuras de Fujiwara Manchester” que estreou na TV
Cultura. Atualmente co-dirigiu e produziu o longa-metragem de
animação “Mundo Proibido”, que tem data prevista de estréia
para o segundo semetre de 2021.
ALÊ CAMARGO:
diretor de animação e artista digital
brasileiro. Escreveu e dirigiu diversos
curtas-metragens (entre eles os
premiados “Os Anjos do Meio da Praça”
e “A Noite do Vampiro”). É também
um dos fundadores do estúdio de
animação paulista Buba Filmes junto
com sua esposa, a ilustradora Camila
Carrossine. A Buba Filmes produz videoclipes, filmes e séries
para cinema e TV. Com mais de 20 anos de experiência com
publicidade e animação já trabalhou em diversos estúdios
brasileiros de renome, como Vetor Zero, Casablanca, Mega
Estúdios, HGN Estúdios e outros. Em 2005 trabalhou como
compositor e iluminador digital para o longa-metragem de
animação Delgo (produzido pela Fathom Studios, Atlanta).
Em 2017, Alê Camargo criou a série animada para TV “As
aventuras de Fujiwara Manchester” - aventura de ficção
científica exibida na TV Cultura (Brasil). Hoje está dando os
retoques finais em seu primeiro longa-metragem - a ficção
científica Mundo Proibido. Além de dirigir e produzir, Alê
Camargo é também o Compositor Líder da produção.
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SINOPSE:
Lily é uma garota negra que não gosta de seus cabelos.
Com a ajuda de Caio, seu amigo cadeirante, tenta
ter os cabelos do jeito que sempre sonhou.

de Raphael Gustavo da Silva / GO

Lily’s
Hair
15 min / Ficção

8+

RAPHAEL GUSTAVO DA SILVA:
Graduado em Publicidade e Propaganda
pela PUC Goiás e pós-graduado em Cinema
e Audiovisual pela Universidade Estadual
de Goiás. Roteirista e diretor dos curtasmetragens “Mademoiselle do Rap”,
indicado ao Grande Prêmio do Cinema
Brasileiro 2017 e “A piscina de Caíque”,
com mais de 130 seleções em mostras
e festivais de 30 diferentes países, e que recebeu 31 prêmios.
Diretor e Roteirista do curta-metragem “Lily’s Hair”com mais de
80 seleções em mostras e festivais nacionais e internacionais e
3 prêmios. Roteirista e Diretor da série de TV “Meu skate não é
enfeite”, exibida pela TV Cultura e pela TV Brasil. Coordenador do
FAVERA - Festival Audiovisual Vera Cruz, do Vera Cult Ponto de
Cultura e da É Nóis Ki Tá Produções. Em 2016, recebeu o diploma
de Destaque Cultural do Ano no Audiovisual, atribuído pelo
Governo do Estado de Goiás.
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SINOPSE:
Seis histórias indígenas dos tempos antigos das etnias
Kuikuro (Aldeia Afukuri, Terra Indígena Parque do Xingu,
Mato Grosso), Javaé (Aldeia São João, Terra Indígena Parque
do Araguaia, Ilha do Bananal, Tocantins) e Kadiwéu (Aldeia
São João, Terra Indígena Kadiwéu, Mato Grosso do Sul). Entre
as histórias: A Ema, O Menino-Peixe, As Mulheres Sem Rosto,
A Via Láctea, A Menina Cobra, e O Urubu-Rei.

de Julia Vellutini
e Wesley Rodrigues / SP

Mitos
Indígenas em
Travessia
21 min / Animação
6+

JULIA VELLUTINI:
Escreveu e dirigiu os curtas metragens
animados “As Aventuras de Benny
& Roo ”, “Natureza Morta, Natureza
Viva”, “As Bordadeiras do Jardim” , ”O
Awa Poanpé”, “O Caminho das Águas”
e “Reconstruindo nossa fauna e Flora”
(em fase de produção). É também
roteirista e diretora das séries infantis
em animação “Os Firmezas” e “As Aventuras de Benny & Roo”
– ambos em fase de desenvolvimento e produção piloto. Julia
também atua na criação e confecção de bonecos, sendo que
sua marca “Minhoca Handmade Toys” foi, em 2013, destaque
do blog francês de design Fubiz.
WESLEY RODRIGUES:
É animador, ilustrador e quadrinista.
Dirigiu os curta-metragens O Violeiro
Fantasma, que ganhou o prêmio de
melhor direção de arte e trilha sonora
no Festival de Gramado em 2017;
Viagem na Chuva, premiado como
melhor curta brasileiro no Animage
(PE) em 2014 e como melhor produção
goiana no FICA/GO em 2014; e Faroeste — Um Autêntico
Western, que ganhou o prêmio de melhor curta brasileiro pelo
voto do público no Anima Mundi 2013, o prêmio de melhor
curta brasileiro no Animage em 2013, o prêmio de melhor curta
pelo voto do público e melhor animação pelo júri oficial em
Brasília em 2013 e a menção honrosa para o filme e a trilha
sonora no Festival de Sapporo, no Japão, em 2013.

de Sérgio Borges / MG

Perto
de Casa
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9 min / Documentátio
Livre

SINOPSE:
Um passeio perto de casa entre irmãos e o pai. Uma saga
de amor, ódio, pecado e morte, da casa para o mundo.
SÉRGIO BORGES:
Cria obras audiovisuais desde 1996.
Cineasta fundador da Teia/MG, um dos
coletivos de maior expressão no cenário
audiovisual brasileiro independente
nos anos 2000. Em 2012, fundou a
Fractais. Seus filmes foram exibidos
e premiados em diversos festivais
nacionais e internacionais dos quais
destacam-se: Roterdã/HOL, Locarno/SUI, San Sebastian/ESP,
BAFICI/ARG, FID Marseille/FRA, Leipzig/ALE, Indie Lisboa/
POR, Havana/CUB, Brasília, São Paulo, Tiradentes, dentre
muitos outros. O Céu sobre os Ombros, seu primeiro longa,
foi o grande vencedor do 43º Festival de Brasília e o filme
brasileiro de maior destaque no circuito de festivais nacionais
e internacionais no ano de 2011, recebendo o prêmio de
qualidade artística da Ancine. Lançou recentemente os longas
A Torre (2019) e Lutar, Lutar, Lutar (2021).

Sem
Asas
20 min / Ficção
12+

RENATA MARTINS:
É formada em Cinema e Pós-Graduada em
Linguagens da Arte pela USP. Criadora
da premiada websérie “Empoderadas”.
É roteirista da série “Pedro e Bianca”,
ganhadora dos Prêmios Emmy Kids
Internacional, Prix Jeunesse Iberoamericano e Internacional. Compôs a
equipe de roteirista na novela “Malhação
- Viva a Diferença”, Rede Globo, ganhadora do Prêmio ABRA de
Roteiro, Troféu uol, Prix Jeunesse Internacional e do Emmy Kids
Internacional, em 2018. É diretora e roteirista do curta “Sem
Asas” - Melhor curta de ficção na 19o Edição do Grande Prêmio
do Cinema Brasileiro. Atualmente desenvolve seu primeiro
projeto de longa, co-organiza um livro sobre mulheres negras no
audiovisual e uma série na Rede Globo.
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de Renata Martins / SP
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SINOPSE:
Zu é um garoto negro de doze anos. Ele vai à
mercearia comprar farinha de trigo para a sua mãe e,
na volta pra casa, descobre que pode voar.
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Tem um
dragão no
meu Baú
1 min / Animação

ROSARIA:
Entrou no mercado de
animação aos 17 anos como
animadora, storyboarder
e designer de personagens
para diversos estúdios
do Rio de Janeiro e São
Paulo em comerciais,
institucionais, filmes
autorais e séries de TV. Dirigiu, animou e produziu
os curtas Tem um Dragão no meu Baú (1′ – 2005),
Menina da Chuva (6′ – 2010) e O Projeto do meu
Pai (5’40” - 2016), este último, indicado ao Grande
Prêmio do Cinema Brasileiro 2017, premiado no
Anima Mundi 2016 nas categorias ‘Melhor Curta
Brasileiro’ (Júri Popular RJ e SP) e ‘Melhor Curta do
Festival’ (Júri Popular RJ), e vencedor do Grande
Prêmio Canal Brasil de Curtas 2017 entre outros
festivais nacionais e internacionais. É animadora
principal no longa metragem ‘Bizarros Peixes
das Fossas Abissais’, de Marão, e atualmente é
animadora principal da série ‘Milo’ no estúdio
Fourth Wall em Liverpool, Reino Unido.
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de Rosária / RJ

SINOPSE:
É um filme de uma menina que
tem um dragão no baú dela.
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mostra
indígena
Curtas

SINOPSE:
Aviso aos caçadores muito vorazes: Akykysiã espreita na
floresta. INFORMAÇÃO SOBRE O POVO: Wajãpi é o nome
utilizado para designar os índios falantes desta língua Tupi que
vivem na região delimitada pelos rios Oiapoque, Jari e Araguari,
no Amapá. São os mesmos Guaiapi, mencionados na região do
baixo rio Xingu, sua área de origem, desde o século XVII.
DOMINIQUE GALLOIS:
Tem experiência na área de Antropologia,
com ênfase em Etnologia Indígena, atuando
principalmente nos seguintes temas:
tradições orais e cosmologias amerindias,
políticas indígenas, patrimônio cultural
e conhecimento tradicional. Coordena e
participa de projetos de pesquisa nacionais
e internacionais. Desenvolve atividades
de assessoria direta à comunidades indígenas no Amapá e norte
do Pará, colaborando com órgãos públicos e organizações não
governamentais em programas de formação indígena.

Um dia na aldeia
WAJÃPI
de Dominique Gallois
e Vincent Carelli

A História
de Akykysia,
o dono da caça
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10 min

6+

VINCENT CARELLI:
Cineasta e indigenista, fundou em 1986 o
Vídeo nas Aldeias, projeto que apoia as lutas
dos povos indígenas para fortalecer suas
identidades e seus patrimônios territoriais e
culturais por meio de recursos audiovisuais.
Desde então, produziu uma série de 16
documentários sobre os métodos e resultados
deste trabalho, que têm sido exibidos
por televisões públicas em todo o mundo. A Arca dos Zo’é (1993),
um de seus primeiros filmes, foi premiado em diversos festivais,
entre eles o 16º Tokyo Vidéo Festival e o Cinéma du Réel. Em 2009,
lança Corumbiara (grande vencedor do 37º Festival de Gramado,
contemplado com Menção Honrosa no Festival Internacional de
Documentários É Tudo Verdade, entre outros) sobre o massacre de
índios isolados em Rondônia. Em 2017, com o longa Martírio, faz
uma análise da violência sofrida pelo grupo Guarani Kaiowá, uma das
maiores populações indígenas do Brasil que habita as terras do centrooeste, contemplado em festivais de cinema pelo Brasil e pelo mundo.
A trilogia, que traz seu testemunho de casos emblemáticos vividos em
40 anos de indigenismo no Brasil, se encerra com a realização do longametragem Adeus Capitão, trabalho em fase de desenvolvimento.
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Um dia na aldeia
KISÊDJÊ
de Kamikia P.t. Kisedje,
Kokoyamaratxi Suya,
Whinti Suyá, Kambrinti Suya
e Yaiku Suya

A História
do Mosntro
Khátpy
5 min 6+

SINOPSE:
Em “Khátpy Ro Sujareni” (A história do monstro Khátpy),
os índios Kisêdjê, da Aldeia Ngôjwêrê no Mato Grosso, encenam
e filmam a lenda do índio feio que ameaça os caçadores na mata.
Originalmente concebido como um interprograma para TV, durante as
oficinas produzidas com o apoio do programa Ponto Brasil, da TV Brasil.
YAIKU SUYA:
Nasceu na aldeia Sêtxi, Parque Indígena do Xingu.
Indicado pela comunidade para ser diretor
adjunto da AIK. Hoje, também cineasta indígena,
filma e coordena as filmagens, discutindo com
os atores. Se interessa por registrar em imagens
as festas, histórias, expedições e eventos políticos
que envolvem seu povo e povos vizinhos.
KOKOYAMARATXI SUYA:
Nasceu na aldeia kïsêdjê, Parque Indígena do Xingu.
Cresceu com o avô, cacique Kuiussi, e à família engajados
na luta dos Kïsêdjê para proteger e recuperar suas terras.
Busca garantir que seja lembrada a cultura de seu povo.
Participou da oficina do VnA em 2008 para registrar
festas, eventos, manifestações, e também o dia-a-dia dos
kïsêdjê. Principal idealizador do filme Khátpy.
KAMBRINTI SUYA:
Filho mais jovem do Ntoni Kïsêdjê. Interessou-se por
trabalhar com vídeo vendo os filmes feitos por outros
cineastas indígenas. Participou de duas oficinas do VnA
em 2008 e, com essa experiência, sente que realizou
um sonho. Visa registrar histórias antigas, mitos e
cantos, para transmiti-los para as futuras gerações, em
colaboração com a comunidade
KAMIKIA P.T. KISEDJE:
Nascido na aldeia do povo Kisêdjê na Terra Indígena
Wawi Xingu. Aprendeu a operar os equipamentos da
rádio e noções de locução. Em 2003 começou a trabalhar
com áudio. Em 2005 foi ao ar o 1º programa de rádio
Xingu fm e outros 4 programas entre 2005 e 2006.
Acompanha o trabalho do Vídeo nas Aldeias e em 2008
participou das oficinas de vídeo e edição.
WHINTI SUYÁ:
Nascido em Suyá, Parque do Xingu, se incorporou ao
projeto na 1ª oficina nacional. Participa de produções
em outras aldeias como Xavante e Ikpeng, onde é coautor dos vídeos “Wapté Mnhõnõ, A iniciação do jovem
Xavante” e “Moyngo, O sonho de Maragareum”. Foi da
diretoria da ATIX, Associação Terra Indígena Xingu, sobre
a qual realizou o documentário “SOS Rio Xingu”.
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de Natuyu Yuwipo Txicão,
Kumaré Ikpeng
e Karané Ikpeng

LU

Um dia na aldeia
IKPENG

RA

MÁG

I

SINOPSE:
Quatro crianças Ikpeng apresentam sua aldeia respondendo à
vídeo-carta das crianças da Sierra Maestra em Cuba. Com graça
e leveza, elas mostram suas famílias, suas brincadeiras, suas festas,
seu modo de vida. Curiosas em conhecer crianças de outras
culturas, elas pedem para que respondam à sua vídeo-carta.
NATUYU YUWIPO TXICÃO:
Ikpeng do Parque do Xingu no Mato Grosso,
Natuyu é a primeira mulher a integrar a
equipe do Vídeo nas Aldeias. Nascida em 1987,
ela foi Iniciada na oficina de 1999, sendo
a grande revelação da oficina de 2001,
e a aluna mais jovem do projeto. Ela é
co-autora da vídeo-carta das crianças
Ikpeng e da refilmagem do ritual Moyngo.
KUMARÉ IKPENG:
Nascido em 1977, Ikpeng do Parque do Xingú,
Mato Grosso, Kumaré É hoje chefe do posto
Indígena Pavuru. Depois de uma iniciação em
1997, na primeira oficina nacional do projeto,
Kumaré registrou com dedicação e criatividade
um cerimonial de iniciação e tatuagem
do seu povo, o “Moyngo”. Numa segunda
oficina em 1999, os Ikpeng ficcionaram o
mito de origem da festa, que resultou na sua primeira realização,
em co-autoria com seu companheiro Karané. Em 2001, ele também
co-realizou com Karané e Natuyu a vídeo-carta “”Das Crianças
Ikpeng para o Mundo””. EM 2005, Kumaré co-dirigiu o média-metragem
“”Meu primeiro contato”” (que depois virou longa-metragem).
KARANÉ IKPENG:
Ikpeng do Parque do Xingu no Mato Grosso,
Karané nasceu em 1982 e já participou de três
oficinas no Xingu e de três oficinas de edição.
Com Kumaré realizou seu primeiro vídeo, “Moyngo,
o sonho de Maragareum”. Karané também
participou, junto com Kumaré e Natuyu, da
filmagem do ritual Wagré em 2001, bem como da
vídeo-carta das crianças Ikpeng. Em 2007, dirigiu
com Mari Corrêa Pïrinop, Meu primeiro contato, que narra a trajetória de
seu povo após o contato com a sociedade nacional em 1964.

de Komoi Panará

Depois
do ovo,
a guerra

KOMOI PANARÁ:
Nascido em 1979, conhecido
também como Kiampopri, mora na aldeia Panará
Nasepotiti, no município de
Guarantã do Norte, no Mato
Grosso. Já participou de três
oficinas do Vídeo nas Aldeias
e exerce a função de tratorista
da aldeia. Komoi é agora o coordenador da equipe
de fiscalização da área Panará, para tentar conter a
invasão e o roubo de madeira na reserva.
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SINOPSE:
As crianças Panará apresentam seu
universo em dia de brincadeira na aldeia.
O tempo da guerra acabou, mas ainda
continua vivo no imaginário das crianças.
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SINOPSE:
Palermo e Neneco, duas crianças Mbya Guarani do Rio Grande
do Sul, revelam em suas brincadeiras o drama do seu povo.

Um dia na aldeia
GUARANI
de Patricia Ferreira (Keretxu)
e Ariel Duarte Ortega
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ARIEL DUARTE ORTEGA:
(Sandro) ou Kuaraê Poty em língua Guarani,
1985, nasceu em Missiones, na Argentina, na
comunidade Vera Guaçu, que carrega o nome do
seu avô, Dionísio Duarte, na língua dos brancos.
Dionísio é uma liderança histórica entre os
Mbya e até hoje, aos 82 anos, é considerado
o cacique geral dos Mbya de Missiones.
Atualmente mora no Salto do Jacuí, RS, onde
recentemente assumiu posto de professor bilíngue com o objetivo de
fortalecer a cultura Mbya entre as crianças e os mais jovens. Trabalha
para que os jovens Guarani conheçam a riqueza de sua cultura e se
sintam orgulhosos. Constantemente dá palestras sobre os diversos
aspectos da cultura e da religião Guarani, trabalhando para diminuir
o preconceito dos brancos com relação ao seu povo. Assim discute
formas tradicionais de subsistência Guarani e questões ligadas aos
problemas enfrentados com a falta de terra, matas e recursos naturais
em geral. Sua principal preocupação é que toda a riqueza dos Guarani
não se perca por conta do passo acelerado das mudanças. Ariel pensa
usar o vídeo principalmente como ferramenta desse resgate cultural.

LU

Mbya Mirim
- Palermo
e Neneco

PATRICIA FERREIRA (KERETXU)
GUARANI-MBYA:
Nascida em 1985 na aldeia Tamanduá em
Missiones na Argentina, morou na aldeia Kunhã
Piru com 10 anos, com 13 foi para o Salto do Jacui
onde ficou dois anos. Foi para o acampamento
na fonte missioneira em São Miguel das
Missões, onde ficou um ano, voltou para Kunhã
Piru, onde ficou dois anos, e com 17 anos (2002)
mudou-se para a aldeia Koenju, em São Miguel das Missões/ RS, onde
é professora. Começou seus estudos em Tamanduá até o terceiro ano,
continuou em Kunhã Piru, e se formou em magistério em 2010. Hoje é
a cineasta mulher mais atuante nos quadros do Vídeo nas Aldeias.
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de Wewito Piyãko

No tempo
de verão
22 min

WEWITO PIYÃKO:
Nascido em 1978, Ashaninka do rio
Amônia, afluente do rio Juruá no
município de Marechal Taumaturgo, no
Acre, Wewito é professor de sua aldeia,
formado nos cursos da Comissão PróÍndio do Acre em Rio Branco. Além de
professor e realizador de vídeo, Valdete
é um talentoso desenhista. Já participou
de três oficinas de vídeo, duas na sua aldeia e uma na aldeia
Yauanawá. Seu segundo vídeo sobre o cotidiano do seu tio
“Shomõtsi”, fez sucesso pela sua sensibilidade e seu senso
poético. Seu filme “ A Gente luta mas come fruta” , documenta o
manejo de recursos naturais do território Ashaninka e seu último
filme, “ No tempo do verão” o mundo das crianças.
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SINOPSE:
É fim de semana e as crianças Ashaninka deixam a
escola e partem, rio acima, para acampar com os pais
e aprender a vida no rio e na mata.
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MARÍLIA HUGHES: Idealização, Curadoria e Coordenação Geral
MARÍLIA CARNEIRO: Coordenação Geral de Produção e Tráfego de Filmes
DIANA REIS: Produção
PEDRO BOTTO: Assistente de Mobilização
NATALY PINHO: Gerenciamento de Redes Sociais
JANE FERNANDES: Assessoria de Imprensa
PIERRE THEMOTHEO: Identidade e programação Visual
JAMILE COELHO: Oficina de Stop Motion
DANIELLE ANDRADE: Contação de Histórias
ANALU TAVARES: Contação de Histórias
SOFIA REIS: Monitoria
JULIA GUTMANN: Vinheta
CHARLES ALMEIDA: Gerenciamento de Site

Catálogo
2021

A

TIL

I

C

1ª M
OS
T

N
FA

LU

Z

I

N

A
R

N
I
C
EM
E
A
D

MÁG

APOIO FINANCEIRO

