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ECRÃ

Ecrã é algo no qual imagens são projetadas. Ecrã é tela. Ecrã é moni-

tor, é TV, celular, tablet, computador, quadro, tela, parede, vapor, vidro, 

fibra, cobertor, óculos, visor, pele, prédio, tela, espaço e etc. Etc é infi-

nito. Para além do infinito, outras infinitas possíveis telas. 

 O FESTIVAL ECRÃ é um evento que visa fomentar a cultu-

ra do audiovisual, através de experiências que questionam a noção 

e produção da imagem em movimento. Incentivando o indivíduo 

e o coletivo a manifestarem suas ideias e assim democratizar 

a criação artística.

 Da experiência do cinema às instalações e performances, 

onde distintos estados de contemplação são colocados em prática: 

narratividade e imersão, vídeo e luz, debates e games. 

 Este projeto surgiu em 2016, da vontade de questionar a in-

dústria do cinema e seus “elementos primordiais” e de dar espaço 

para que os artistas experimentem de forma livre na produção e no 

pensamento audiovisual.
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ABERTURA



Eu olho para o monitor à minha frente (que no caso são 
dois) , ao lado, na mesa, um celular repousa com a tela vira-
da para baixo, mas constantemente revelada, em algum outro 
canto há uma televisão. No meio disso tudo ao menos três 
cadernos de tamanhos diferentes e incontáveis tipos de ca-
netas, pilots, lápis e outros artefatos de papelaria.

 Se começo de novo comentando sobre meu quarto e 
falando de seu uso como área de trabalho, é porque é um 
espaço que me acompanha desde a origem do Festival, no ba-
ckstage desse evento que nasceu como meu TCC. Mas vamos 
alterar o foco de observação.

 Eu olho para o teto deitado em minha cama, sob al-
mofadas e cobertores coloridas, vejo pendurado e voando um 
Dolorian de LEGO, atrás, ao lado e talvez no chão, quadros, 
memórias de avós, relíquias de viagens, posters de revistas e 
cartazes impressos em casa das edições do ECRÃ. Isto, minhas 
roupas e aparatos perdidos como um retroprojetor, compõem 
também meu quarto, observado agora como um espaço de la-
zer, translado e descanso. É também minha sala de cinema, 
meu fliperama e minha biblioteca.

 Como no Festival ECRÃ um espaço (ou obra) pode ser 
experienciado de diferentes formas. Já é sabido que cada um 
traz suas interpretações, trajetórias, contextos e o estado 
em que se encontra ao se deparar com uma arte e tudo isso 
molda sua relação com ela. Então, seja como for, descubra nas 
120 estrelas (obras!) qual a que mais te apetece, qual aquela 
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que lhe é mais essencial e qual a que vai te pegar de surpresa: 
“Não sabia que precisava disso!”.

 Venha e trilhe sua narrativa por esse sandbox que é o 
5° Festival ECRÃ. Que imersão, criação, inspiração e outras pa-
lavras do seu vocabulário te esperem para serem desvendadas 
e ressignificadas.

 Onde quer que esteja, tenha uma boa experiência!

Daniel Diaz

Coordenador Geral, Diretor e Curador

ECRÃ 09Abertura
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Crystal Duarte
24 anos, busca investigar os limites da tela e da 
imagem. Seus experimentos, são tentativas de 
averiguar questões em torno de presença ima-
gética, presença real e experiência.

Sinopse
Sobre hibridismo ou desterritorialização da imagem contemporâ-
nea, o trabalho evidencia o sequestro do presente pela imagem, 
aprisionando a performance na pintura e vídeo. A obra pretende 
mesclar o antigo, o contemporâneo e o moderno, provocando o 
deslocamento espacial da pintura para tela do vídeo.

Transformando Tela em Tela
Transformando Tela em Tela
Crystal Duarte | Brasil , 2020 | 6 min
Première Mundial
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Ken Jacobs
Nascido em 25 de maio de 1933, é um cineas-
ta experimental americano. Ele é o diretor de 
“Tom, Tom, The Piper’s Son”  (1969, EUA), que 
foi admitido no National Film Registry em 2007.

Sinopse
O filme mais elusivo e misterioso de Ken Jacobs é ao mesmo tem-
po uma alegoria da produção cinematográfica, uma demonstra-
ção de versatilidade de 8 mm e uma celebração de um bairro 
agora desaparecido sob a Ponte do Brooklyn.

O Céu Socialista
The Sky Socialist
Ken Jacobs | Estados Unidos, 1965 | 96 min
Première Brasileira
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“Uma imagem nunca está sozinha.”
Jacques Rancière

De certo que as imagens nesta quinta edição do Festival 
ECRÃ estão além do estatuto de mercadoria e de um olhar 
filosófico. Já em sua segunda edição online devido à pandemia, 
o ritual de consumo de imagens em telas ganha um novo sig-
nificado e um novo entorno. É verdade que estamos cansados, 
porém, quando imagens encontram outras – uma máxima do 
pensamento de curadores e programadores - temos um novo 
mundo a considerar. Portanto, a ideia é de termos uma cura-
doria em movimento nesta quinta edição, sem um ponto final, 
sem um conceito fechado.  Ao menos para os Longas e Mé-
dias-metragens.

 Como acontece desde a segunda edição do ECRÃ, 
apresentamos filmes das mais variadas grifes, nomes consa-
grados, jovens realizadores e não deixamos esconder nosso 
gosto pelos outsiders. São 26 Longas e Médias-metragens 
que traçam um panorama – em movimento, repito – do que foi 
feito antes e durante a pandemia, sem que esse tema seja a 
chave de nenhum deles, mas que de alguma maneira refletem 
sobre um mundo que vive o apocalipse há um bom tempo. 

 É o caso de “Icemeltland Park” de Liliana Colombo que 
registra o mundo se derretendo e as reações mais antiqua-
das possíveis;  “Eu Ando Sobre a Água” de Khalik Allah é uma 
epopeia sobre a luta contra a destruição que o capital nos 
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oferece diariamente. “Canções Engarrafadas 1-4“ de Chloé Ga-
libert-Lainé e Kevin B. Lee mostra como o fim do mundo está 
em nossas mãos e “Saxifraga, Quatro Noites Brancas” de Nico-
las Klotz e Elisabeth Perceval se instaura como uma reação 
autodestrutiva enquanto contempla sobre este fim; “Nata-
lis” de Raquel Monteiro observa por câmeras de segurança 
um feriado natalino em um mundo sob intensa lamentação e 
o desejo de deslocamento constante está em “Mudando de 
Sonhos” de Mariana Dianela Torres; Este panorama se encerra 
com quatro impressionantes pesadelos filmados por Philippe 
Grandrieux, Lav Diaz, Manuela de La Borde e Óscar Henriquez 
em “Liminal”.

 Porém não há só conclusões sobre nossa história re-
cente: muitos são os movimentos de reação e resistência. “52 
Filmes Curtos” de Frances Arpaia é um exercício de experimen-
tação em tempos pré-pandemia que descarrilha com a che-
gada do vírus. “Apyawã (Tapirapé) Iraxao Rarywa” de Paula 
Viana, Luis Oliveira, Koria Tapirapé e Vandimar Marques é um 
filme-ritual que demonstra toda força da tradição e história 
indígena e como é importante sua preservação. “Centro”, de 
Peter Azen, é um filme que registra o cotidiano de um passado 
não tão-distante cujo retorno nos parece improvável ainda. 
“Desaprender a Dormir” de Gustavo Vinagre mostra o poder de 
reação e de criação durante a pandemia sem perder as hastes 
de sua filmografia e agora com a inserção de elementos sci-fi , 
o que é semelhante no instigante “Edição de Vídeos Digitais 
com Adobe Première Pro: Guia do Mundo Real Para Configura-
ções e Fluxo de Trabalho” de Seong Yoon-Hong e no poético 
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“Você Nos Queima” de Caetano Gotardo, que também é prota-
gonista do filme de Vinagre.

 O amor pelos filmes e seus processos diversificados 
também está escancarado na quinta edição do ECRÃ através 
de “Com Amor: Volume 1 1987-1996” de Michael Pilz, “Imagem da 
Percepção” de Guli Silberstein, “Um Gato Sonha com o Norte” 
de Diogo Oliveira, e “Benjamin Zambraia e o Autopanóptico” de 
Felipe Cataldo. 

 E a lembrar de Peter Pál Pelbert dizendo que quando 
nada resta, advém a imagem, o ECRÃ traz o díptico do mestre 
Ken Jacobs “O Céu Socialista” e “O Céu Socialista: Arredores e 
Outtakes”, uma narrativa sobre uma cidade em mudança atra-
vés de imagens complementares. O mesmo pode ser dito da 
aventura contemplativa “De Bakersfield Para Mojave”, novo fil-
me de James Benning, parceiro de longa data do Festival, agora 
em estreia mundial. E na própria imagem, nos seus grãos, suas 
definições e dispositivos usados que muitos filmes se resol-
vem como filmes forâneos, ainda que suas linguagens sejam 
bem estruturadas – é o caso de “Toda Luz Que Podemos Ver” 
de Pablo Escoto, “Ste. Anne” de Rhayne Vermette e “Sombra”, 
longa de estreia de João Pedro Faro. “A Última Imagem” de Be-
nedito Ferreira, “S4D3” de Raúl Perrone e “Venha Aqui” de Ano-
cha Suwichakornpong são dois filmes que flutuam dentro do 
conceito do paradigma não-narrativo através do uso corporal.

 Inerente é o estado que nos encontrarmos às ima-
gens e como as consumiremos durante esta edição do Festival 
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ECRÃ, porém, o desejo é que elas nos desacorrentem e nos 
levem para outros pensamentos e estados – enquanto se di-
fundem, entre um filme e outro, uma possibilidade, ainda que 
não concreta, é possível. Da mesma maneira que consumimos 
estas imagens: à distância, longe da experiência coletiva do 
cinema, em horários e condições distintas, um encadeamento 
é possível entre todos nós. 

 Um bom festival a todos.

Pedro Tavares

Diretor e Curador de Filmes de Longa e Média-Metragem

ECRÃ 19Filmes de Média e Longa-metragem



Frances Arpaia
É uma mulher trans queer que mora no Brooklyn 
e faz filmes estranhos.

Sinopse
Um diário cinemático feito com um filme por semana. Provisões 
para 2020, um ano ansioso.

52 Filmes Curtos
52 Short Films
Frances Arpaia | Estados Unidos, 2021 | 93 min
Première Mundial
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No médio rio Araguaia, no tempo das chuvas, o filme-ritual en-
tre os índios Apyãwa (Tapirapé) e Iny se concretizou em meio 
a escassez dos principais alimentos para a festa-rito-sazonal 
Iraxao Rarywa devido à seca dos córregos e das roças na Terra 
Indígena Urubu Branco (Amazônia) . O filme-ritual demonstra a 
força do parentesco indígena e da cosmopolítica amazônica em 
plena era do Antropoceno e/ou Capitaloceno.

Apyãwa (Tapirapé) Iraxao Rarywa  
Paula Grazielle Viana dos Reis, Luis Oliveira, Koria Tapirapé, 
Vandimar Marques Damas | Brasil , 2020 | 45 min

Apyãwa (Tapirapé) 
Iraxao Rarywa

Koria Yrywaxã Tapirapé
É antropólogo e professor indígena.

Paula Viana
É antropóloga e professora de educação bá-
sica na EJA.

Luís Oliveira
É Cineasta e fotógrafo.

Vandimar Marques Damas
É Cineasta e fotógrafo.

Sinopse
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Felipe Cataldo
É cineasta, também poeta e também fotógrafo, 
autor. Dirigiu curtas-metragens, principalmente 
ficção experimental, exibidos em festivais de ci-
nema e eventos de arte em todo o mundo.
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Trabalho analógico realizado ao longo dos anos, utilizando 
sobras de filmes 35 mm. O resultado é inesperado.

Benjamin Zambraia e o Autopanóptico  
Felipe Cataldo | Brasil , 2020 | 72 min

Benjamin Zambraia 
e o Autopanóptico

Sinopse



Sinopse
Canções Engarrafadas é um projeto de mídia contínuo que des-
creve estratégias para dar sentido à propaganda terrorista on-
line. Chloé Galibert-Laîné e Kevin B. Lee trocam cartas, narrando 
seus encontros com vídeos do grupo terrorista ISIS. Eles usam 
uma abordagem de documentário de desktop para rastrear e 
registrar suas investigações.

Canções Engarrafadas 1–4
Bottled Songs 1-4
Chloé Galibert La îné, Kevin B. Lee | Alemanha, França, Estados Unidos, 
2020 | 76 min
Première Brasileira

Chloé Galibert-Laîné
É uma pesquisadora e cineasta francesa e 
regularmente dá aulas teóricas e ofi cinas ar-
tísticas sobre cinema e mídia.

Kevin B. Lee
É um cineasta, artista de mídia e crítico. Ele 
produziu mais de 360   ensaios em vídeo explo-
rando fi lmes e mídia.
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Peter Azen
É um diretor de cinema que desde 2006 transita 
entre Nova York e Rio de Janeiro. Co- fundador 
da Produtora Illium Pictures.

Sinopse
Documentário que registra 24 horas do Centro do Rio de Janeiro 
em setembro de 2019.

Centro
Centro
Peter Azen | Brasil , 2021 | 70 min
Première Mundial
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The Sky Socialist: The Environs And Outtakes  
Ken Jacobs | Estados Unidos, 2019 | 49 min
Première Brasileira

O Céu Socialista:
Arredores e Outtakes

Sinopse
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No outono de 1964, a renovação urbana nos forçou a mudar 
alguns quarteirões para o oeste da Broadway. Nosso ‘set’ de 
O Céu Socialista ainda está de pé e eu volto para documentar 
mais. É a velha Nova York, muita história. E então ela não exis-
te mais, não mais do que minha primeira casa nas favelas de 
Williamsburg, do outro lado do rio.

Ken Jacobs
Nascido em 25 de maio de 1933, é um cineas-
ta experimental americano. Ele é o diretor de 
(1969, EUA), que foi admitido no National Film 
Registry em 2007.



Michael Pilz
Nasceu em 1943 em Gmünd, Baixa Áustria. Em 
1956 mudou-se para Viena, mais tarde desen-
volveu um interesse crescente pelos aspectos 
técnicos, materiais e mentais do cinema, bem 
como pelas várias formas de expressar o sub-
consciente no cinema.

Sinopse
Um trabalho em andamento chamado ‘Cortinas’ pode ser encon-
trado no extenso site de Michael Pilz. A ideia era editar todos 
os planos que ele fez em uma ordem cronológica estrita - como 
uma representação de sua obra e filosofia do cinema. Com Amor 
é desenvolvido a partir deste projeto. Quão próximo está das 
intenções originais por trás das cortinas, só Pilz pode dizer.

Com Amor: Volume 1 1987–1996
With Love: Volume 1 1987-1996
Michael Pilz | Áustria, 2020 | 101 min
Première Brasileira
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James Benning
Fazendo o primeiro de seus trabalhos de van-
guarda em 1972, James Benning logo depois 
começou a produzir fi lmes experimentais mais 
longos. Leciona no California Institute of the 
Arts, onde continua a influenciar fortemente as 
gerações mais jovens de artistas.

Sinopse
Um documento de uma das mais famosas 66 milhas de linha fér-
rea do mundo, incluindo o Tehachapi Loop.

De Bakersfield Para Mojave
From Bakersfield To Mojave
James Benning | Estados Unidos, 2020 | 109 min
Première Mundial
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Gustavo Vinagre
Graduou-se em Letras pela USP. É formado em 
roteiro pela Escuela Internacional de Cine y Te-
levisión de San Antonio de los Baños, Cuba.

Sinopse
Flávio perde seu apetite sexual editando vídeos pornô. José, seu 
marido, está tentando criar uma equação que determine quando 
os humanos colonizarão Marte. Flávio está focado numa viagem 
mais interna, e José fica tentando achar maneiras de trazer o 
tesão de Flávio de volta. Enquanto isso, Hypnos, deus do sono e 
youtuber, tenta devolver às pessoas a arte de descansar.

Desaprender a Dormir
Desaprender a Dormir
Gustavo Vinagre | Brasil , 2021 | 96 min
Première Mundial
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Vemos uma cena de um típico filme de romance quando, de re-
pente, um terrível erro ocorre. Descobrimos que a cena fazia par-
te de um filme em montagem. Como o erro misterioso continua 
se repetindo, o diretor entra em pânico e chama um editor pro-
fissional para obter ajuda. A dupla luta para consertar os erros, 
mas no final, a convicção do diretor é o que mais importa.

그녀를 지우는 시간 
Hong Seong-Yoon | Coréia do Sul, 2020 | 40 min
Première Brasileira

Edição De Vídeos Digitais 
Com Adobe Premie Pro: Guia 
do Mundo Real para Configu-
rações e Fluxo de Trabalho

Sinopse

ECRÃ 29Filmes de Média e Longa-metragem

Hong Seong-Yoon
Em 2010, criou uma agência de distribuição 
de filmes dedicada à representação de curtas-
-metragens. O Korean Film Council concedeu 

um fundo de produção para seu último curta, 
DIGITAL VIDEO EDITING ..., que levou 4 anos 
para ser concluído.



Khalik Allah
Nascido em 1985, é um fotógrafo e cineasta resi-
dente em Nova York que pratica o Camera Minis-
try. O trabalho resultante foi descrito como “ópera 
de rua” e conhecido por sua humanidade visceral.

Sinopse
Eu Ando Sobre a Água retorna à 125th Street com a Lexing-
ton Avenue em East Harlem, o mesmo cruzamento em que Khalik 
Allah baseou grande parte de seu trabalho nos últimos anos. 
Centrado na amizade de longa data de Allah com Frenchie, um 
morador de rua haitiano, o filme também atua como um registro 
da vida recente do diretor.

Eu Ando Sobre a Água
Iwow: I Walk On Water
Khalik Allah | Estados Unidos, 2020 | 199 min
Première Brasileira
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Liliana Colombo
1984, Itália, vive e trabalha entre Milão e Lon-
dres. Ela se formou com um mestrado em Cine-
ma Experimental pela Kingston School of Art, 
em Londres.

Sinopse
Um parque de diversões pensado para famílias, casais, grupos de 
amigos e todos os que desejam visitar. Você não sabe para onde 
ir nas férias? Ou você não tem certeza de como passar sua lua 
de mel? Venha para o Icemeltland Park, você não vai se arrepen-
der! Selecionado para o Festival de Locarno 2020.

Icemeltland Park
Icemeltland Park
Liliana Colombo | Itália, 2020 | 40 min
Première Brasileira
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Guli Silberstein
Artista, cineasta, palestrante e editor de vídeo 
residente em Londres (nascido em 1969 em 
Israel), criando experiências e filmes de vídeo 
digital desde 2001.

Sinopse
Uma homenagem ao filme pioneiro e visionário “A Page of Mad-
ness” (1926, Japão, diretor: Teinosuke Kinugasa), retrabalhado 
por tecnologia de coloração AI, processamento digital e recorte. 
Confinamento, loucura e amor assombram um asilo (da mente?) .

Imagem Da Percepção
Image of Perception
Guli Silberstein | Reino Unido, 2021 | 64 min
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Uma comissão da FICUNAM para quatro diretores, Liminal busca 
brincar com as afinidades poéticas entre o cinema e a música. 
Movendo-se entre diferenças estéticas e geracionais, os cine-
astas exploram essa relação por meio de quatro histórias dis-
tintas quanto ao contexto e ao imaginário.

Liminal  
Philipe Grandrieux, Lav Diaz, Manuela de Laborde, Óscar Henriquez
| México, França, Filipinas, 2020 | 65 min
Première Brasileira

Liminal

Lav Diaz
Artista multifacetado, seus filmes entraram 
para a história do cinema. Exibiu em festivais 
como Rotterdam e Veneza, “Evolução de uma 
família Filipina” e “Melancolia”.

Manuela de Laborde
Da Cidade do México, seu trabalho envolve 
pesquisas para dentificar os conceitos que são 
acumulados em torno de itens tangíveis.

Óscar Énriquez
Arquiteto. Primeira geração da Oficina da Man-
tarraya Producciones, se graduou com o curta 
“Mila” (menção honrosa no Festival de Morelia).

Phillipe Grandrieux
Com trabalhos para o canal Arte, filmes expe-
rimentais e documentários, sua filmografia é 
referência para compreender os desvios mais 
radicais do cinema narrativo.

Sinopse
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Mariana Dianela
É uma cineasta independente e pesquisadora da Ci-
dade do México com foco na abordagem social, filo-
sófica e artística por meio de formas audiovisuais. 

Sinopse
Ensaio sobre o conceito de movimento. Da mudança de casa à 
mudança de corpo, cenário e câmera. Viagem atmosférica de me-
mórias se movendo e se transformando em uma sinfonia.

Mudando De Sonhos
Mudar De Sueños
Mariana Dianela Torres | México, 2020 | 40 min
Première Mundial
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Raquel Monteiro
É cineasta e atriz radicada no Rio de Janeiro. 
Dirigiu e roteirizou o curta-metragem “Céu Na 
Terra”, exibido no Festival ECRÃ (2020).

Sinopse
Câmeras de vigilância capturam movimentações em localidades 
diversas ao redor do mundo entre os dias 24, 25 e 26 de dezem-
bro de 2020.

Natalis
Natalis
Raquel Monteiro | Brasil , 2021 | 49 min
Première Mundial
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Raúl Perrone
Nasceu em Ituzaingó, onde sempre morou e fil-
mou, sem ter que se deslocar de lá nem mesmo 
para recriar uma selva ou um mundo apocalípti-
co pós-industrial.

Sinopse
Um fantasmagórico conto sobre Marquês de Sade.

S4d3
S4d3
Raúl Perrone | Argentina, 2021 | 49 min
Première Mundial

36



Saxifrages, Quatre Nuits Blanches 
Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval | França, 2021 | 77 min
Première Mundial

Saxifraga – 
Quatro Noites Brancas

Sinopse
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Nas sombras da Vida Baixa, uma cerimônia secreta dedicada a 
treze guardiões dos tesouros comuns da humanidade, amor e 
resistência, juventude e poesia, igualdade e diferença, insurrei-
ção e revolução. O destino destas plantas sem raiz — Saxifraga 
— é uma perseverança suave dobrada por uma intransigência im-
perceptível, que, com o tempo, impõe à dureza das pedras uma 
paciência que pode quebrá-las.

Nicolas Klotz e 
Elisabeth Perceval
Através de seus filmes, interrogam tanto a for-
ma cinematográfica quanto as convulsões do 
mundo contemporâneo.



João Pedro Faro
É artista audiovisual e crítico do Rio de Janeiro.

Sinopse
Dois amigos têm uma noite boa.

Sombra
Sombra
João Pedro Faro | Brasil , 202 | 70 min
Première Mundial
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Rhayne Vermette
Nasceu em Notre Dame de Lourdes, Manitoba. 
Foi enquanto estudava arquitetura na Universi-
dade de Manitoba, que ela se envolveu nas prá-
ticas de fazer imagens e contar histórias.

Sinopse
Enquanto uma festa vagueia noite adentro, chega a notícia de 
que Renée emergiu da obscuridade. Este momento cataclísmico 
inflama o reencontro estranho de Modeste com seu irmão mais 
velho. Renée estava desaparecida há anos e sua presença per-
turba a família, que também inclui a sua filha, Athene. À medida 
que Renée começa a formar seus sonhos a partir de fragmentos 
de seu passado, premonições perturbam a terra.

Ste. Anne
Ste. Anne
Rhayne Vermette | Canadá, 2021 | 82 min
Première Brasileira
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Pablo Escoto Luna
Nasceu na Cidade do México em 1996. Em 2014, 
junto com Salvador Amores e Jesús Núñez, fun-
daram a cooperativa de cinema ríos de Nueva,  
dedicada a buscar novas formas de produzir ci-
nema no México.

Sinopse
Entre Popocatépetl e Ixtaccihuatl, um dia antes da guerra. Ma-
ria, forçada a se casar com um bandido, escapa de seu destino 
e foge para a floresta na companhia de El Toro. Rosário, apaixo-
nado por um general assassinado, chora em sua tumba escavada 
na encosta de um vulcão. Todos eles estão destinados à errân-
cia e ao erro; todos estão à deriva e perdidos na noite.

Toda Luz Que Podemos Ver
toda la luz que podemos ver
Pablo Escoto | México, 2020 | 129 min
Première Brasileira
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Benedito Ferreira
Artista multidisciplinar e realizador audiovisual. 
Dirigiu os curtas “Eu já não caibo mais aqui” 
(2009), “Dia Secreto” (2015) e “Algo do que Fica” 
(2018). “A Última Imagem” é seu primeiro longa-
-metragem.

Sinopse
Dois beneditos, o diretor e seu personagem, em busca de um 
filme sobre sua amizade e sobre a última imagem de que o per-
sonagem se lembra de ter visto.

A Última Imagem
A Última Imagem
Benedito Ferreira | Brasil , França, 2020 | 71 min
Première Mundial
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Diogo Oliveira
Dirigiu os filmes: Un chat reve du Nord, 2020, Os 
pássaros estão distraídos, 2016. Impaired Sen-
ses, 2014. Peixe, 2014. Le métèque, 2013.

Sinopse
Nove jovens, oito latinoamericanes e um francês, são convidades 
a compartilhar uma semana de residência teatral na casa do 
diretor e de seu gato Orfeu, no subúrbio de Paris. Os dias se do-
bram e se desdobram alternando sessões de trabalho intenso e 
tranquilos interlúdios. Seleção do FID Marseille 2020.

Um Gato Sonha Com O Norte
Un Chat Reve Du Nord
Diogo Oliveira | França, 2020 | 70 min
Première Brasileira
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Anocha Suwichakornpong
Formou-se no programa de cinema do MFA na 
Universidade de Columbia. GRACELAND, seu 
filme de tese, foi o primeiro curta-metragem 
tailandês incluído na Seleção Oficial do Festival 
de Cannes.

Sinopse
Como você monta o quebra-cabeça se a imagem está faltando? 
Você começa com peças individuais e vê como elas se encaixam. 
São os quatro jovens atores em uma viagem a Kanchanaburi , 
“uma cidade tão significativa e eu prefiro morrer se não ficar com 
você”, como diz a música. O quarteto veio a Kanchanaburi para 
ver o museu, mas está fechado para reforma.

Venha Aqui
Jaum Long
Anocha Suwichakornpong | Tailândia, 2021 | 69 min
Première Mundial
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Caetano Gotardo
Integrante do coletivo Filmes do Caixote, dirigiu 
vários curtas e longas-metragens — como “Todos 
os Mortos”, que estreou em 2020 na Competição 
Ofi cial do Festival de Berlim. “Você nos queima” 
é seu quarto longa.

Sinopse
Híbrido de documentário, ficção e ensaio poético-musical, “Você 
nos queima” propõe um olhar sobre a presença do corpo em 
movimento — que conduz a uma imersão em fragmentos de uma 
possível narrativa de amor, ausência, desejo, relação com a vida 
urbana e com a natureza.

Você Nos Queima
Você Nos Queima
Caetano Gotardo | Brasil , 2021 | 72 min

44



ECRÃ





Fi
lm

es
 d

e 
C

UR
TA

-M
ET

RA
G

EM



Onde está o limite no tecido da imagem? Ao abraçar as 
mais diversas bitolas, os mais diversos dispositivos, imagens ci-
nematográficas aparecem diante de nossos olhos mesclan-
do tecnologias e linguagens das mais abstratas sem que isso 
soe ilegível, pouco convidativo; desperta, sim, um mistério, e 
questões sobre o que configura e o que motiva esse místico 
contato com poéticas, imaginários, realidades. A começar pe-
las texturas analógicas: “Guardiãs da Memória”, de Miglė Križi-
nauskaitė-Bernotienė, filma um lugar na Sibéria onde a percep-
ção do tempo é outra, no qual o povo Tuvan se espelha em um 
outro conceito do passado - conceito que a diretora busca 
encontrar nos espaços, filmados em 16mm, conferindo àque-
le lugar uma mística própria. Já “Lucina Annulata”, o retorno 
de Charlotte Clermont ao ECRÃ, usa também da película para 
embarcar fundo em iconográficos e elementos da natureza, 
com suas imagens sem diálogo que investigam objetos como se 
fossem elementos naturais destinados a rituais.

 No que o ritual e a investigação revela, a diretora As-
trid de la Chapelle busca respostas em “Amostras de Corpos” 
sobre os porquês de nossos ídolos, e nos relembra de seus 
corpos ainda presentes no planeta, ainda preservados, no 
seu filme-exumação. Vasculhar a terra em busca do passado 
(e portanto o futuro) também é o objeto central de “80.000 
Anos”, de Christelle Lhereux, que sob a via da comédia de si-
tuações começa a experimentar com telas duplas na procura 
incessante de sua protagonista, uma arqueóloga que volta à 
cidade natal para uma escavação, por uma linearidade no seu 
reencontro com memórias e pessoas. O xamã que se comuni-
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ca conosco por intertítulos em “Os Mestres da Terra”, de Jan 
Locus, também parece convocar a mística do presente - para 
tentar entender as energias que circundam esses ambientes 
que conciliam tanto bucólico e industrial. Já “Mil e uma tenta-
tivas de se tornar um oceano”, de Wang Yuhan, é um filme com 
projeto utópico anunciado desde o título: de alguma forma se 
fundir com a água e se deixar levar pelo potencial avassalador 
da mesma, talvez o elemento que mais atravessa o planeta, 
que volta à natureza para também investigar o que ela impri-
me nas pessoas. O diálogo com o cinema estrutural vem em “As 
Grandes Distâncias”, de Matheus Zenom, que se concentra em 
panorâmicas pacientes sobre um ambiente isolado, privilegian-
do pequenos momentos de contemplação. O estudo do gesto 
corporal também aparece em “Senhor Jean-Claude’, de Guillau-
me Vallée, que retorce, distorce, ressignifica, reforça, a imagem 
de um golpe de Jean-Claude Van Damme em um fragmento do 
trailer do filme Desafio Mortal, de 1996, na percepção desse 
golpe diante dos olhos, de seu impacto emocional, no que o 
eterniza, e principalmente na revelação antiga - mas sempre 
boa de se repetir - de que o que se convencionou chamar ci-
nema experimental e o cinema de ação têm infinitos pontos 
de contato.

 Vindo pela primeira vez ao ECRÃ, o cineasta Kevin Jero-
me Everson, mestre do retrato e do senso de comunidade em 
tela, traz uma sessão dupla dedicada aos astros, aos fenôme-
nos da natureza, e ao potencial de observar os céus. “Abutre 
Negro” e “Condor”, seus dois pássaros filmados, dialogam com 
a Lua e o Sol para relembrar de como eles nos governam em 
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diversas instâncias, e que sua magnitude pode ser apreendida 
no dia–a-dia ou num evento raro, com diferentes impactos e 
diferentes inspirações.

 A cidade, lugar de confronto e essência de muitos dos 
filmes da seleção, povoada pelos sentimentos de contempla-
ção e maravilhamento, de traumas e fantasmas, aparece como 
um ambiente vazio e ameaçador em “A Memória Sitiada da Noi-
te”, de Ewerton Belico, desfiador tratado sobre ocupação urba-
na diante de monólogos e andanças interrompidas. Em “Um Sol 
do Cão”, de Dorian Jespers, vencedor do Tiger Short em Roterdã, 
esse vazio ameaçador aparece especialmente na imagem da 
neve caindo, da cidade industrial cujo ar parece conter apenas 
a fumaça tóxica das fábricas, habitada por vagantes à espera 
de ir além das fronteiras, de testemunhar uma brisa alienígena. 
Também um ambiente de fogo, o urbano cotidiano vem em “Ar-
sonista”, retorno de Joshua Troxler depois da sua elegia para o 
espaço público no seu curta passado no ECRÃ, quase como o 
irmão piromaníaco do filme do ano passado — agora interessa-
do em investigar cinzas, ruínas expostas e fumaças, diferente 
do trauma invisível nas estruturas intactas do anterior. Ao se 
voltar para os manequins, “Vitrines”, do Coletivo Olhares, retra-
ta essa cidade vigiada pelo consumo, pelos seguranças ina-
nimados do capitalismo. Apesar da hostilidade que carrega, a 
cidade também aparece no festival como proposta de sonho 
em “Construção de uma Vista”, de Fábio Andrade, que encontra 
nas fusões naturais das janelas, diante de praias, avenidas e 
prédios, um tipo de mapa para alguma harmonia urbana — sem 
que isso desconte seus confrontos, seus prazeres.
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 A dedicação à feitura do cinema, sua manufatura ou 
indústria, vem no singelo “Restos e Memórias de Filmagem”, 
curta de Alex Cox, grande cineasta rechaçado por Hollywood 
diante da sua inventividade, e que agora se dedica a realizar 
seus longas da forma mais caseira possível, com os restos de 
filmagem que o vemos construir nesse mergulho em seu pro-
cesso. Na fronteira entre processo e profecia, James Benning 
conta um sonho para Leonardo Pirondi , que o anima em “O So-
nho de Benning” para tentar trazer a tão importante mate-
rialidade no cinema do cineasta a seu relato despojado, mas 
como sempre misterioso. Também diante de fronteiras, do do-
cumental e do ficcional, dos rituais sagrados e dos movimentos 
contemporâneos, “A Garota do Capim-Limão”, de Pom Bumservi-
cha, parte do típico ambiente de um set de filmagem para se 
deixar levar pelas paisagens tailandesas, e o que a harmonia 
com a terra traz de atrito aos anseios contemporâneos.

 Nas imagens encontradas, na procura pelo que apre-
endeu quem estava aqui anteriormente, os arquivos e reminis-
cências de “Vai!”, de Bruno Christofoletti , usa da cobertura mi-
diática para entender a autoestima da torcida do Corinthians 
durante um período sem títulos, e no que a intensa atividade 
política dos torcedores do clube e de jogadores pode revelar 
sobre a trajetória do povo num momento delicado, a ponte ex-
plícita e tão pouco comentada da dimensão sociopolítica do 
futebol. Calcado também na mídia, “TV a Cabo (ou Uma Noite 
na Vida)”, de Rob Feulner, usa do arquivo na tv americana nos 
anos 90 para criar um canal zapeando freneticamente pela 
distopia completa que são os Estados Unidos. “Ser Feliz no 
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Vão”, de Lucas Rossi , mescla imagens caseiras e midiáticas para 
ter um panorama de ocupação urbana do povo negro, fazendo 
um apanhado informal da cultura, e batendo de frente com 
todo o preconceito étnico que assola nosso país até hoje. Indo 
mais ao passado ainda, “Descompostura”, de Alinne Torres, vai 
até as fotos tiradas das famílias brasileiras no século XIX cujas 
empregadas domésticas, escravas “libertas”, aparecem por aci-
dente e revelam a gritante falta de representatividade na ima-
gem - e lutam com sua postura, como podem, com seu rosto e 
seu olhar. No registro mais afetivo, “Te vejo em meus sonhos”, 
de Shun Ikezoe, retrata uma tentativa de diálogo do diretor 
com sua avó, diante das imagens de memória e das texturas do 
16mm no presente em preto–e–branco, e consequentemente 
mapeia um pouco do que era os costumes familiares culturais 
do Japão da época dela. 

 A ficção-científica especulativa, gênero tradicional na 
ideia de propor futuros distópicos ou utópicos, também vem 
sob as articulações experimentais com “O Fim do Sofrimento”, 
da grega Jacqueline Lentzou, que filma em película o rosto de 
uma garota que descobre um segredo, e parte para procurar em 
Marte soluções para a Terra. A celebração ballardiana do sexo 
e da máquina “Febre 40°”, dirigido por Natália Reis, transmuta 
corpos em organismos digitais e industriais para caçar as vibra-
ções místicas do prazer. O cyberpunk brasileiro “Usina-Desejo 
contra a Indústria do Medo”, do coletivo Anarca Filmes, e “Zona 
Abissal”, a imersão de Luisa Marques e Darks Miranda, são caça-
dos em futuros não–requisitados, já presentes em desmontes 
de instituições e em imagens encontradas de assincronia.
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 A imersão em um outro planeta, a uma dimensão fan-
tasma que não responde pelos códigos da nossa suposta 
realidade, em contrapartida ou diálogo ao que conhecemos, 
marca presença em viagens a territórios extraterrenos; em 
“Azul Profundo”, de Sebastian Wiedemann, conhecemos a es-
tranha paisagem digital do título, gestando o que parece ser 
uma vida que já pertencera a esse planeta. Em “Fase Dupla”, 
de Takashi Makino, nem mesmo ao corpo temos acesso: vemos a 
desestabilização das texturas múltiplas das estrelas, dos va-
pores, do que parece ser um solo pré-cambriano, a atmosfera 
se formando para quem sabe daqui a milhares de anos convi-
dar seres vivos para habitá-la. Em “Bai gosti/eros afogado em 
lágrimas”, o retorno de Vinícius Romero ao Festival, agora com 
um curta, somos jogados dentro de memórias digitais muito 
distorcidas que não parecem conviver bem com a paz até ten-
tar achar um rosto no qual possa se ancorar. Essa disposição 
também está nas viagens virtuais, imaginadas, impossibilitadas 
por contexto, pelas distâncias; é dessa curiosidade da visita 
à distância que “A Casa é a Viagem”, de Bárbara Bergamaschi , 
versa sobre os poemas de Bashô para refazer uma trajetória 
misteriosa através do Google Maps. Também através do Maps - 
e do Earth -, Victória Marechal investiga os problemas sociais 
e políticos dos limites geográficos em “Fronteiras II”.

Gabriel Papaléo

Curador de Filmes de Curta-Metragem
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Christelle Lheureux
1972, é uma artista e cineasta francesa. Fez 
diversos estudos artísticos em academias fran-
cesas, incluindo Picardy, Paris VIII e Le Fresnoy.

Sinopse
É verão na Normandia. 

Céline trabalha num sítio arqueológico e tem a oportunidade de 
passar o fim de semana na vizinhança onde cresceu, e que há 
muito não visitava.

Sua pesquisa arqueológica se mistura com encontros prováveis e 
improváveis durante suas andanças.

80.000 Anos
80.000 ANS
Christelle Lheureux | França, 2020 | 26 min
Première Latina
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Kevin Jerome Everson
1965, Mansfield Ohio. É professor de arte na 
University of Virginia. Recebeu os prêmios Gug-
genheim, Berlim e Roma, Prêmio Heinz e Prêmio 
Alpert Award in Film/Video. Sua prática artísti-
ca abrange fotografia, escultura e filmes.

Sinopse
Uma lua na noite.

Abutre Negro
Black Vulture
Kevin Jerome Everson | Estados Unidos, 2021 | 3 min
Première Mundial
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Astrid de La Chapelle
É uma diretora e artista francesa. Em seus fil-
mes, ela experimenta contar histórias, princi-
palmente em relação à geologia e aos circuitos 
econômicos dos recursos da Terra.

Sinopse
Em 1924, um fóssil de crinóide marinho é desenterrado perto do 
cume do Monte Everest, um famoso montanhês britânico desa-
parece e um líder soviético morre.

Amostras de Corpos
Corps Samples
Astrid de La Chapelle | França, 2020 | 14 min
Première Latina
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Joshua R. Troxler
É um artista visual da Carolina do Norte. Forma-
do pelo programa MFA de Cinema da Universida-
de de Columbia, Joshua faz fi lmes principalmen-
te sobre a América do Sul e a memória, usando 
seus familiares e a si mesmo como sujeitos.

Sinopse
No mesmo dia que a Notre Dame colapsou em chamas, no Harlem 
uma câmera espia do sexto andar o desdobramento de um incên-
dio brutal de um carro abaixo — um dos vários naquele quarteirão.

Arsonista
Arsonist
Joshua Troxler | Estados Unidos, 2021 | 11 min
Première Latina
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Sebastian Wiedemann
Cineasta colombiano, ou como ele gosta de di-
zer, um praticante de modos de experiência ci-
nematográficos. Suas obras receberam retros-
pectivas no Brasil, Colômbia, Espanha e Irlanda.

Sinopse
Molas e apneias entre mundos para resistir e reexistir à pandemia.

Azul Profundo
Deep Blue
Sebastian Wiedemann | Colômbia, 
em–nenhum–lugar–durante–o–lockdown, 2020 | 8 min
Première Latina
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bai gosti / eros afogado em lágrimas 
Vinicius Romero | Brasil , 2021 | 9 min
Première Mundial

Bai Gosti / 
Eros Afogado Em Lágrimas

Sinopse
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Reações aos doze primeiros Cantos de Ezra Pound.

Vinicius Romero
É um realizador experimental e independente. 
Seu média-metragem, “A densa nuve, o seio’” 
esteve presente na seleção da 4ª edição do Fes-
tival Ecrã em 2020.



Bárbara Bergamaschi
É realizadora e pesquisadora. Escreve tese de 
doutorado sobre Found Footage e Cinema Ex-
perimental. É Visiting Researcher na Escola das 
Artes da UCP- Porto em Portugal, onde reside.

Sinopse
“Os meses e os dias são viajantes da eternidade. O ano que se 
vai e o que vem também são viajantes. Para aqueles que deixam 
flutuar suas vidas a bordo de um barco, ou envelhecem condu-
zindo cavalos, todos os dias são viagem e sua casa mesma é 
viagem” - Matsuo Bashô

A Casa é a Viagem
A Casa é a Viagem
Bárbara Bergamaschi | Brasil , 2020 | 15 min
Première Internacional
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Sinopse
Um eclipse no dia.

Condor
Condor
Kevin Jerome Everson | Estados Unidos, 2019 | 8 min
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Kevin Jerome Everson
1965, Mansfield Ohio. É professor de arte na 
University of Virginia. Recebeu os prêmios Gug-
genheim, Berlim e Roma, Prêmio Heinz e Prêmio 
Alpert Award in Film/Video. Sua prática artísti-
ca abrange fotografia, escultura e filmes.



Fábio Andrade
É crítico de cinema, pesquisador, e artista com 
trabalhos em cinema e música.

Sinopse
A vista é um campo de guerra colonial.

Construção de uma Vista
Construção de uma Vista
Fábio Andrade | Brasil , 2021 | 11 min
Première Mundial
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O filme faz ver que, entre quem registrava e entrava, marginal-
mente, em foco, havia o olhar feminino negro. Que encarava, numa 
afronta, a câmera…

Descompostura 
Alline Torres, Anaduda Coutinho, Marcio Plastina, Víctor Alvino 
| Brasil , 2021 | 8 min

Descompostura

Alline Torres
Antropóloga e escritora, “Descompostura” é 
seu curta-metragem de estreia. O argumento 
do filme nasce da pesquisa e dos artigos sobre 
subúrbios do Rio Janeiro e mulheres negras no 
pós-abolição.

Anaduda Coutinho
Estuda na Unirio e integra projeto de extensão 
na área de Arquivologia e Cinema. Especialista 
em Gestão Cultural, trabalhou 20 anos em pro-
gramas de patrocínios culturais.

Marcio Plastina
Carioca, suburbano, botafoguense, mestre em 
Educação e graduado em História pela UFF. Pro-
fessor na Educação Básica há 31 anos.

Víctor Alvino
Filmmaker e editor. Bacharel em Relações In-
ternacionais pela UFRRJ. Colaborou em 12 
curtas-metragens, como assistente de direção e 
produção, e uma peça de teatro, como produtor.

Sinopse
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Takashi Makino
Nascido em 1978, é um cineasta experimental 
baseado em Tóquio. Amplamente considerado 
um dos mais influentes artistas japoneses de 
imagens em movimento de sua geração.

Sinopse
Filmado inteiramente em locações na Austrália, Fase Dupla segue 
uma cronologia visual discreta capturada por Takashi Makino. Ele 
considera como a complexidade do “mundo natural” continua a 
ser redutivamente enquadrada na sociedade contemporânea.

Fase Dupla
Double Phase
Takashi Makino | Japão, 2020 | 25 min
Première Latina
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Sinopse
Webtesão na era do supercomputador de carne ballardiano.

Febre 40°
Febre 40°
Natália Reis | Brasil , 2021 | 7 min
Première Brasileira
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Natália Reis
É pesquisadora de cinema, formada em artes 
pela Universidade Federal de Juiz de Fora, reali-
zadora (Filé, Para Atravessar Contigo o Deserto 
do Mundo, Fratura Exposta) e redatora na revis-
ta Multiplot!



Jacqueline Lentzou
Athens, 1989, é roteirista/diretora cuja lingua-
gem cinematográfica envolve achar poesia no 
que-parece-mundano.

Sinopse
Sofia entrou em pânico novamente. O universo decide contactá-
-la. Um diálogo de outro mundo. Uma sinfonia para Marte, onde o 
povo sonha acordado e luta por amor.

O Fim do Sofrimento
The End of Suffering
Jacqueline Lentzou | Grécia, 2021 | 14 min
Première Latina
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Victoria Maréchal
É uma cineasta e artista nascida na Suíça. Ela 
mora e trabalha na Argentina. Seu trabalho está 
entre o filme e a videoinstalação.

Sinopse
Diante do mar, Trípoli e Lampedusa, imagens de síntese de um 
lado e fotografias de outro, como essas representações cons-
troem nosso imaginário?

Fronteiras II
Fronteras II
Victoria Maréchal | Argentina, 2020 | 19 min
Première Brasileira



Matheus Zenom
Nascido em 1996, em Nova Iguaçu, Rio de Ja-
neiro. Graduado em Cinema e Audiovisual pela 
UFF. Editor e redator da Revista Limite. Realiza 
curtas-metragens desde 2015.

Sinopse
Movimento de ascensão e queda.

As Grandes Distâncias
As Grandes Distâncias
Matheus Zenom | Brasil , 2020 | 7 min
Première Mundial
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Sinopse
A cada momento — mais uma memória. Mas às vezes a memória 
fica cega e o que resta fica nebuloso.

As Guardiãs de Memórias
Prisiminimų nešėjai
Miglė Križinauskaitė-Bernotienė | Lituânia, 2021 | 14 min
Première Brasileira
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Miglė Križinauskaitė-
Bernotienė
1987, é uma criadora de documentários experi-
mentais. Em 2020, ela se formou na Academia 
Lituana de Música e Teatro com um mestrado 
em Direção de Cinema.



Charlotte Clermont
Sua obra de vídeo e som aborda o conceito de 
tempo por meio de associações simbólicas e 
emocionais. Ela usa aparelhos de gravação ana-
lógicos e trabalha com a maleabilidade do filme.

Sinopse
Ensolarado. Sequências semânticas guiam o olhar, um olhar que 
às vezes é levantado, impulsionado para baixo, então muito alto 
ou imóvel diante de uma visão irreconhecível e, no entanto, tão 
familiar. Sagrado.

Lucina Annulata
Lucina Annulata
Charlotte Clermont | Canadá, 2021 | 5 min
Première Internacional
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Sinopse
Na noite interminável restam apenas dois corpos. Que história 
ainda resta depois do fim.

A Memória Sitiada Da Noite
A Memória Sitiada Da Noite
Ewerton Belico | Brasil , 2021 | 25 min

ECRÃ 71Filmes de Curta-metragem

Ewerton Belico
programador, diretor e roteirista. É um dos res-
ponsáveis pela programação do forumdoc.bh — 
festival do fi lme documentário e etnográfi co de 
Belo Horizonte.



Pom Bumservicha
1993, Tailândia, formou-se na Brown University 
com um diploma de Bacharel em Artes em Cul-
tura Moderna e Estudos de Mídia.

Sinopse
De acordo com a superstição tailandesa, uma virgem pode evitar 
a chuva plantando capim-limão de cabeça para baixo sob um 
céu aberto. Essa crença prevalece até hoje.

A Menina do Capim-Limão
Lemongrass Girl
Pom Bumservicha | Tailândia, 2020 | 17 min
Première Latina
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Jan Locus
Os projetos de longo prazo do fotógrafo e cine-
asta, estudam a complexidade das questões 
sócio-políticas mundiais. Ele vive e trabalha em 
Bruxelas.

Sinopse
O aumento da mineração e as mudanças climáticas levaram a 
uma vasta desertificação na Mongólia, de acordo com a crença 
xamânica mongol, a violação da natureza pelos homens provoca 
a raiva dos espíritos governantes ou dos “mestres da terra”.

Os Mestres da Terra
Masters of the Land
Jan Locus | Bélgica, 2020 | 14 min
Première Latina



Wang Yuyan
Nascida em 1989 na China, é uma cineasta e 
artista multidisciplinar que vive em Paris. Ela se 
inspira na infinita produção de mídia sustenta-
da pela produtividade industrial.

One Thousand And One Attempts To Become An Ocean 
Wang Yuhan | França, China, 2020 | 12 min
Première Latina

Mil e Uma Tentativas 
de se Tornar um Oceano

Sinopse
Se você não quer se afogar, seja um oceano.
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Construindo cenários e maquetes para BILL, THE GALACTIC HERO 
e TOMBSTONE RASHOMON.

Film Related Scraps And Woods  
Alex Cox | Estados Unidos, 2021 | 7 min

Restos e Memórias 
de Filmagem

Sinopse

Alex Cox
Renomado diretor de cults como “Repo Man - A 
Onda Punk”, “Walker” e “Sid & Nancy”. Outsider 
de Hollywood, o inglês deixou suas maiores pro-
duções nos anos 80 para se dedicar a um cine-
ma mais distante das imposições da indústria.
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Guillaume Vallée
Cineasta experimental, videoartista e curador 
independente, formou-se na Concordia Univer-
sity com especialização em Animação de Cine-
ma e MFA em Studio Arts - opção de Produção 
Cinematográfica.

Sinopse
Jean-Claude Van Damme está de volta, e desta vez é pessoal. 
Setenta e dois fotogramas construídos a partir de um trailer de 
35 mm da obra de JCVD   The Quest (1996). Reexaminar as concep-
ções de masculinidade, desconstruindo algumas das imagens 
que assistia repetidamente quando criança.

Senhor Jean-Claude
Monsieur Jean-Claude
Guillaume Vallée | Canadá, 2021 | 8 min
Première Latina
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Sinopse
Um ensaio preto sobre trens, praias e ocupação de espaço.

Ser Feliz No Vão
Ser Feliz No Vão
Lucas H. Rossi dos Santos | Brasil , 2020 | 13 min
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Lucas H. Rossi dos Santos
É um realizador e produtor negro radicado no 
Rio de Janeiro, diretor de “O Vestido de Myriam” 
(2017), “Atordoado, Eu Permaneço Atento” 
(2020) e “Ser Feliz no Vão” (2020).



Leonardo Pirondi
É um cineasta brasileiro-português, residente 
em Los Angeles, criando Filmes e Documentá-
rios Experimentais.

Sinopse
Um trecho de uma conversa entre James e eu durante o outono 
de 2019. Parte de uma série de conversas que tivemos sobre sua 
vida para um livro etnográfico.

O Sonho de Benning
Benning’s Dream
Leonardo Pirondi | Estados Unidos, Brasil , 2021 | 2 min
Première Mundial
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Shun Ikezoe
Nasceu em 1988 em Kagawa. Ele reúne as 
vozes individuais (memórias) e as reconstrói 
como vozes universais (consciência).

Sinopse
Vemos uma mulher deitada. Ela acorda de um sonho de um fes-
tival que ela visitou em sua infância, para uma cena que soa 
familiar. Essa é uma história sobre amor, e sobre uma mulher.

Te vejo em meus sonhos
See you in My Dreams
Shun Ikezoe | Japão, 2020 | 18 min
Première Latina



Rob Feulner
Nascido em 1987, é um videoartista de Montre-
al, Québec.

Cable Box 
Rob Feulner | Canadá, 2020 | 17 min
Première Latina

TV a Cabo
(ou Uma Noite na Vida)

Sinopse
Ocorrendo em um ano não especificado no início dos anos 1990, 
uma noite de scannear canais de televisão sem motivo é lenta-
mente interrompida e superada por um sinal de televisão pirata.
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Dorian Jespers
Ele estudou fotografia de cinema na INSAS e 
direção na Royal Academy of Fine Arts of Gent, 
uma educação que se concentra fortemente no 
desenvolvimento de uma linguagem pessoal 
como cineasta.

Sinopse
Fedor é um jovem serralheiro na obscuridade do Ártico Russo. 
Cliente após cliente, ele perambula pelos becos de concreto, ani-
mado por uma fantasia que o isola da cidade e de sua população.

Um Sol do Cão
Sun Dog
Dorian Jespers | Bélgica, 2020 | 23 min
Première Latina



Bill e Penélope são cineastas que moram juntos durante uma 
terrível era no Brasil. Após um desastre, o emprego de Bill fica 
por um fio. Penélope o apresenta a Usina-Desejo, canal da ta-
róloga Oráculo no Youtube, que introduz a dupla a um mundo 
repleto de mistérios. O final dessa desventura você decide.

Usina Desejo Contra a Indústria do Medo
Clarissa Ribeiro, Lorran Dias, Amanda Seraphico, Anarca Filmes
| Brasil , 2020 | 25 min

Anarca Filmes
É uma proposição coletiva em cinema e arte 
contemporânea que existe desde 2014. Atual-
mente participam do coletivo os artistas Aman-
da Seraphico, Clarissa Ribeiro e Lorran Dias.

Sinopse

Usina Desejo 
Contra a Indústria do Medo
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Sinopse
O Corinthians passou 23 anos sem ganhar um título. Sua torcida, 
porém, só cresceu e se fez cada vez mais presente: tanto na 
vida do time, quanto na vida política do país.

Vai!
VAI!
Bruno Christofoletti Barrenha | Brasil , 2020 | 20 min
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Bruno Christofoletti Barrenha
Formado em cinema pela Universidade Federal 
de Pernambuco, realizou os curtas Dummies 
(2017), Aqueles que se foram (2019) e VAI! (2020). 
Atualmente, cursa o mestrado na Hochschule für 
Künste - Bremen.



Coletivo Olhares
Formado por João Pedro Diaz, Luã Leal, Ma-
riana Martinelli e Sérgio Faria, é um grupo de-
dicado à produção audiovisual independente e 
autoral desde 2012.

Sinopse
Pessoas e manequins se confundem nos reflexos das vitrines  
de um shopping.

Vitrines
Vitrines
Coletivo Olhares | Brasil , 2021 | 10 min
Première Mundial
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Sinopse
O que foi? A queda de um meteorito? A visita de seres do  
abismo cósmico?

Zona Abissal
Zona Abissal
Darks Miranda, Luísa Marques | Brasil , 2020) | 14 min

Luisa Marques
Artista visual, cineasta e montadora. Realizou 
trabalhos exibidos no Brasil e no exterior, em 
espaços como A Gentil Carioca, Paço Impe-
rial, Filmhuis Cavia (NL) e Tate Modern (UK).

Darks Miranda
Entidade, autoficção e incorporação de forças 
obscuras e cômicas incontroláveis, Darks Miran-
da brota dos escombros mudos da modernida-
de, sem ginga, e desliza pelas camadas de lodo 
acumuladas no concreto através dos tempos.
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Uma oração para o vidro estilhaçado e o concreto assombrado. 

To the Old World (Thank You for the Use of your Body)
Mark Leckey | Reino Unido, 2021 | 9 min

Mark Leckey
Nasceu em Birkenhead, Inglaterra, em 1964. 
Desde o fi m dos anos 90, busca a relação entre 
a cultura popular e a tecnologia, assim como as 
ideias de juventude, classe e nostalgia. Venceu 
em 2008 o Turner Prize. Trabalha com escultura, 
fi lme, som e performance — por vezes as quatro 
ao mesmo tempo.

Sinopse

Ao Velho Mundo (Obrigado 
pelo Uso do seu Corpo)
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Qual é o espaço do experimental dentro de um festival 
experimental? Essa pergunta nos ronda a cada edição. Como 
abrir espaço para um evento que ao mesmo tempo que pre-
cisa de certas bases pragmáticas, luta para evitar achar um 
“modelo ideal”, ou um “formato padrão”. Pois o risco da ins-
titucionalização do Festival ECRÃ, é exatamente o risco de 
perder a potência e a pujança da inovação, em troca da se-
gurança da experiência.

 Com isso em mente, focamos nessa edição em explo-
rarmos e abrirmos espaços para uma área que desejávamos 
há muito tempo: o campo dos jogos, ou especif icamente nes-
se caso, o dos jogos digitais, mais conhecidos como games.

 Mas o que é um jogo experimental? Focamos em abrir-
mos espaços para games que explorassem novos elementos 
estéticos, de mecânicas ou experiências. Segue a seleção de 
6 jogos digitais, 4 nacionais e 2 internacionais, dos quais cada 
um traz sua forma de explorar esses componentes.

 Em “Bagata” de Heron Nogueira, o ato de caminhar 
é explorado de forma não usual, os fragmentos da memória 
acompanham uma jornada sem rumo, enquanto um espaço 
desconhecido é explorado. Não importa o ir e o vir, apenas o 
caminhar.

 No game “Cartomante” de Victor Corrêa, as palavras, 
as escolhas e as decisões que alteram nossa vida, são explo-
radas a partir de um jogo de cartas, onde o destino de quem 
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se consulta com a cartomante, é decidido a partir de esco-
lhas que levam para lugares inimagináveis.

Já Thays Pantuza e Zumbido Audiovisual em “Coisas que Per-
demos no Fogo”, exploram a memória, a perda, aquilo que se 
vai e nunca mais volta, o insubstituível. É um jogo que explora 
as perdas de um país cujas memórias são guardadas em cin-
zas.

 “Esperando Godot: uma simulação” de Nick Murray, 
resgata e reinterpreta a clássica peça de Samuel Beckett. 
Entre atos e pixels, o jogo mistura campos estéticos distin-
tos para criar uma experiência única. Pode um jogo ser tea-
tro?

 “O Observatório” de Laura Iancu é um imenso quebra-
-cabeças audiovisual, em que através de imagens e sons, é 
apresentado o ambiente soturno de uma estranha casa. O 
que há nela? O que a memória e a subjetividade de cada um 
irá ver neste espaço? Perguntas sem respostas únicas, e que 
bom que é assim.

 No jogo “SpaceDog” de Pablo Pablo, entramos numa 
viagem tridimensional em três atos. Em cada um deles, ex-
ploramos novas experiências estéticas, em que som, ima-
gem e movimento ressignif icam os padrões estabelecidos 
sobre o jogar. Não há início, meio ou fim, apenas um eterno  
devir de experiências.
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 A incorporação dos Games no Festival ECRÃ foi o início 
de uma nova experimentação no evento, e também o desejo 
de mesclarmos cada vez mais as artes e obras envolvidas.  
E queremos ir muito além! Pois entendemos que a quebra de 
barreiras e o surgimento de novos espaços para a arte expe-
rimental, permitirá a abertura de novos caminhos para imagi-
narmos um outro mundo.

Rian Rezende

Curador de Games
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Heron P. Nogueira
Nascido em Lambari - MG em 1992, formado 
em Artes Visuais pela Universidade de Brasília 
e atualmente mestrando em pintura na Univer-
sidade de Lisboa.

Sinopse
Bagata é um experimento de narrativa fraturada no qual você 
pode caminhar.

Bagata
Bagata
Heron P. Nogueira | Brasil , 2020
Première Mundial



Sinopse
Uma experiência interativa com narrativa ramificada sobre uma car-
tomante que executa leituras de tarô para clientes excêntricos.

Cartomante
Cartomante
Victor Corrêa | Brasil , 2020

Victor Corrêa
Fundador da Garoa Studios, game designer,  
escritor e produtor de jogos digitais.
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Coisas que Perdemos no Fogo
Thays Pantuza, Zumbido Audiovisual | Brasil , 2021
Première Mundial

Coisas que 
Perdemos no Fogo

Sinopse
Coisas que Perdemos no Fogo é uma Cápsula do Tempo que atra-
vessa o imaginário brasileiro sobre a história do cinema nacional e 
a preservação audiovisual. Faça uma viagem nesse espaço-tempo 
para descobrir mais sobre as Coisas que Perdemos no Fogo.

Thays Pantuza
Pesquisadora em Game Studies, é também cineas-
ta, roteirista, produtora e montadora na Zumbido 
Audiovisual. Baterista nas horas vagas, quase 
gamer, às vezes bailarina, profi ssão artista.



Nick Murray
É um artista que faz trabalhos sônicos e narra-
tivos interativos com foco na perda e nas cultu-
ras digitais. Isso geralmente assume a forma de 
jogos, poesia interativa e performance.

Waiting For Godot: A Simulator 
Nick Murray | Reino Unido, 2020
Première Mundial

Esperando Godot: 
Uma Simulação

Sinopse
A simulação tem apenas uma escolha e uma ação, esperar ou 
parar de esperar.

96



ECRÃ 97Games

Laura Iancu
É uma artista visual que trabalha principalmen-
te em formas híbridas de vídeo e animação e 
jogos 3D imersivos, com uma prática expandida 
de instalação e fotografi a.

Sinopse
Algumas memórias são protegidas por senha. Outras sempre cor-
rem sem pedir permissão. Bits fantasmas de sons circulam pela 
mesa da cozinha, dentro de uma casa, no espaço.

O Observatório
The Observatory
Laura Iancu | Estados Unidos, 2021
Première Internacional



Pablo Pablo
É artista multimídia em procura de novas for-
mas de produzir sons e imagens através de có-
digo e interatividade.

Sinopse
SpaceDog é uma composição em 3 atos. É uma música a ser  
explorada através do visual.

SpaceDog
SpaceDog
Pablo Pablo | Brasil , 2021
Première Mundial
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Não deveria ser de se estranhar a evolução e mutação 
desta categoria ao longo de cinco edições. Casa de videoar-
tes, instalações de grande porte, vídeos em VR, adaptações 
de obras e os mais diversos formatos e interatividades, física 
e digital.

 Este ano segue-se uma lógica semelhante ao in-
corporar em sua própria nomenclatura o campo das “Artes 
Interativas”. Essa adição, ao contrário de segregar e restrin-
gir, apenas abrange mais esta área, que passa a suportar 
diferentes estados da arte e do audiovisual. Queremos esse 
ano aqui criar uma sensação de galera, expondo obras que 
pedem a ação do espectador, que se revisitam criando novos 
espaços ou que emulam pelos múltiplos arquivos uma sala 
com mais diversas telas.

 Vamos fazer um tour?

 Na entrada, lembramos que a ideia de revisitar 
uma peça é algo que o ECRÃ sempre prezou, ao adaptar 
fi lmes e vídeos selecionados para outras formas de expe-
riências, e veremos que este ano são os próprios artistas 
que propuseram o remix. É o que ocorre no estranhamente 
sedutor “Morangos com Creme”, que leva ao museu virtual 
sua “versão 2D” e um ambiente em 360 que nos faz anali-
sar com mais profundidade a cabeça da personagem e de 
súbito, a nossa própria. Também no auto-intitulado remix 
“HAPπ : (Ar)remix”, um vídeo que surge anos depois após a  
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manipulação do original pelos mesmos criadores. Uma adap-
tação, uma nova edição, uma influência da internet e do 
mundo moderno, um reforço da mensagem e das dif iculdades 
vividas pelo ator–diretor–pessoa? Qual o motivo dos remix?
 Na segunda sala, encontramos os vídeos em 360°: 
“Cine Metro”, “Convergência MKL” e “Sra. VeRtigem”. Docu-
mentários e ficções que util izam do mesmo meio para se 
contar uma história mas com propósitos diferentes. Aqui 
você tem em mãos o poder de manipular e olhar — ou não — 
o que lhe é apresentado.

 Seguindo, vemos quatro monitores que expõem uma 
imagem e uma narrativa parecidas, mas é nos detalhes que 
surge o interesse de “As Quatro Histórias de Alice”. Um con-
to, uma mesma narradora, perspectivas diferentes. Algo se-
melhante acontece em “Nem Natal, Nem Parnamirim”, o dípti-
co de dois lados nos faz trafegar em um trajeto real em um 
ônibus digital por uma pesquisa considerável das imagens e 
da relação das pessoas com o registro do mundo ao redor. Já 
num canto escuro, o denso “Próximo/a” vai se fechando até 
o visitante não ter escolha e ter que sair para a derradeira 
ala com a cabeça mexida.

 É no último salão que sozinho e do tamanho da tela 
que você tiver que interage-se com “Tree Travell ing”, uma 
versão online da instalação de mesmo nome. Se deixar, o 
mundo continua a se deslocar, mas o que a sua interferência 
pode fazer por ele, ou o que podemos simular?
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 Aqui termina nosso passeio pela Categoria de Instala-
ções e Artes Interativas, esperamos que tenham aproveitado 
à seu gosto esta seleção e que nos encontremos na próxima.

Daniel Diaz e Rian Rezende

Curadores de Instalações e Artes Interativas
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Eduardo Calvet Correa
Mestre em estudos audiovisuais pela UFRJ, já 
foi premiado por inúmeros projetos como edi-
tor, produtor e diretor. Ele dirige agora a IDEO-
graph, produtora independente com sede no 
Rio de Janeiro.

Sinopse
Em 26 de Setembro de 1936 era inaugurado um dos maiores e mais 
luxuosos palácios cinematográficos que o Rio de Janeiro já co-
nheceu: o Cine Metro Passeio, recriado com técnicas de herança 
virtual em formato de vídeo imersivo 360º.

Cine Metro
Cine Metro – Experiência Imersiva
Eduardo Calvet Correa | Brasil , 2021 | 9 min
Première Mundial
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Sinopse
Preocupada com os problemas sociais da América, a baixista 
Marlene Rosenberg reúne o baterista Lewis Nash e o pianista 
Kenny Barron, uma união que forma a sigla MLK, para criar seu 
novo álbum MLK Convergence com inspirações das filosofias e 
perspectivas de Martin Luther King Jr.

Convergência MLK
MLK Convergence
Joergen Geerds, Uli Futschik | Estados Unidos, 2021 | 11 min

Joergen Geerds e 
Uli Futschik
Têm criado vídeos 360 ° premiados desde 2012, 
sempre explorando as possibilidades do vídeo 
envolvente e indo além.
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Sinopse
HAPπ : (AR)remix é um trabalho de videoarte a partir do filme HAP. 
Essa sigla se refere a uma síndrome pulmonar aguda e o remix 
pretende ser um sopro de imagens e sons criativos enfatizando 
os glitches e as anamorfoses da imagem como uma oxigenação 
do audiovisual.

HAPπ : (Ar)remix
HAPπ : (Ar)remix
Wilson Oliveira Filho, Fernando C. da Silva, RM Santos 
| Brasil , 2021 | 4 min
Première Mundial

Wilson Oliveira Filho
Artista multimídia, pesquisador e professor uni-
versitário. Fundador do DUO2x4.

Fernando C. da Silva
Cineasta.

RM Santos
Cineasta.



Isabella Lazzari Rebellato
Estuda Cinema Independente em Manchester, 
Inglaterra.

Sinopse
“Perdida em um devaneio, Mora se afasta de sua própria mente 
ligada. Ela inconscientemente se resigna a seguir um de seus 
muitos canais enquanto suas necessidades e desejos se perdem 
na realidade, no amor e no sonho. Uma jornada que leva a muitas 
descobertas sobre seu verdadeiro eu.” Máscara da versão 360° 
por Eve Gittins.

Morangos com Creme
Strawberries and cream
Isabella Lazzari Rebellato | Reino Unido, 2021 | 3 min
Première Mundial
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Jeferson Cabral
Pesquisador e editor de vídeo de projetos audio-
visuais nas áreas das artes visuais e do cinema. 
É graduado em História, especialista em Cine-
ma e mestre em Estudos da Mídia.

Sinopse
É uma pesquisa que imagina e simula os trajetos de duas linhas 
de ônibus que interligam dois municípios do Rio Grande do Norte. 
Uma investigação e recorte da vida urbana digitalizada em ima-
gens, uma apropriação e compilação daquilo que é armazenado 
e compartilhado no Google Street View e YouTube.

Nem Natal, Nem Parnamirim
Nem Natal, Nem Parnamirim
Jeferson Cabral | Brasil , 2021 | 2 de 30 min
Première Brasileira
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Emanuele Dainotti
Nascida em 1987, vive e trabalha em Antuérpia e 
Milão. Exposições recentes: Museum of the Mo-
ving Image NYC; MAM do Rio de Janeiro; Rencon-
tres Internationales Paris / Berlin; MNAC Lisboa.

Sinopse
Maio de 2020, Limburgo (Bélgica) . Uma família de camponeses 
está vacinando seus animais.

Próximo/a
Prossimo
Emanuelle Dainotti | Bélgica, 2020 | 5 min
Première Latina
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Myriam Jacob-Allard
Tem uma prática interdisciplinar que reflete so-
bre transmissão matrilinear, memória e esque-
cimento. Seu trabalho tem sido apresentado em 
exposições e festivais internacionais.

Sinopse
“Myriam Jacob-Allard explora uma história que, por sua persis-
tência, faz parte da tradição familiar. Esta história, contada inú-
meras vezes por sua avó, é um conto implausível da época em 
que, quando ela era criança, um furacão digno de O Mágico de 
Oz a pegou e a fez voar.” — France Choinière (book excerpt T’en-
voler, « Clerval vallée claire or claire vallée », Dazibao)

As Quatro Histórias de Alice
Les quatres récits d’Alice
Myriam Jacob-Allard | Canadá, 2020 
| 4 de tempo variável em torno de 2 min
Première Latina
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Rona Suffer
Dirigiu vários curtas-metragens, pelos quais ga-
nhou inúmeros prêmios em festivais ao redor do 
mundo. Hoje ela dá palestras regularmente em uni-
versidades com seus filmes e é uma ativista social.

Sinopse
Rona perdeu o equilíbrio da voz e do corpo em um acidente de 
carro, e ainda sonha em ser capaz de se mover ao ritmo da mú-
sica. Em sua mente, ela nunca perdeu sua liberdade, mas seu 
corpo poderia acompanhar sua mente?

Sra. VeRtigem
Ms. VeRtigo
Rona Suffer | Israel, 2019 | 15 min
Première Brasileira
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Maria Korporal
Nasceu em 1962 na Holanda. De 1986 a 2013 
viveu e trabalhou na Itália. Desde 2014 ela se 
estabeleceu em Berlim. Trabalha com videoar-
te, instalações, arte interativa.

Sinopse
O trabalho consiste em um vídeo do mapa-múndi com todos os 
aviões que estão voando atualmente. Há um pequeno tronco de 
árvore no lugar do cursor. Ao movê-lo, você preenche o mundo 
com árvores em crescimento, enquanto os aviões desaparecem.

Tree Travelling
Tree Travelling: Boom the Boom!
Maria Korporal | Alemanha, 2020 | duração variável
Première Latina
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São nos momentos de colapso que presenciamos as 
maiores e mais signif icativas mudanças. O mundo se remexe, 
se contrai e dentro de si mesmo sai um novo ambiente. Com 
o mundo, mudamos também a nós mesmos e modificam-se as 
formas pelas quais a ele pertencemos. A situação sanitária 
global dos últimos dois anos modificou permanentemente a 
esfera do trabalho, da movimentação, dos relacionamentos, 
do aprendizado e, claro, das artes. Poucos gêneros, entre-
tanto, foram tão severamente alterados quanto as artes 
performáticas. Artistas que tanto se basearam na presença, 
no toque, no espaço, no olho-no-olho, na respiração do pú-
blico, no acaso, na rua; se veem agora segregados a espa-
ços esteri l izados entre quatro paredes. Mas cultura não se 
interrompe, se transforma. A seleção de performances esse 
ano conta com artistas cuja inventividade se propõe a bor-
rar ainda mais as fronteiras entre conceitos de “presença” e 
“proximidade”. Os trabalhos deste ano vêm para ressaltar a 
potencialidade do espaço imaterial e mais uma vez contra-
dizem o isolamento social como condição de limbo e espera.

 A curadoria baseou-se em três conceitos primordiais 
para a seleção das obras e para a orientação da monta-
gem: relacionamento entre telas, relacionamento audiência 
vs. máquina, e “de tela à tela”. “Relacionamento entre telas” 
fala de obras que não apenas adaptam o modelo performá-
tico para o ambiente digital , mas que incorporam o virtual no 
próprio fazer da performance. São trabalhos que necessitam 
da tecnologia e de plataformas como o Zoom ou o Meets, e 
que sem elas não existir iam. Dentro de “audiência vs. máqui-
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na” procuramos obras que inovassem quanto a participação 
do observador na performance. Ou seja, obras que reconhe-
cem que, onde o contato olho no olho não é possível , exis-
tem possibi l idades de conexão que são igualmente válidas e 
por vezes exclusivas ao ambiente virtual. Finalmente, em “de 
tela à tela” compreendemos trabalhos que aproximassem a 
distância entre a tela do dispositivo e a tela de pintura. São 
obras que performam as artes visuais e acrescentam camadas 
à pintura através do virtual.

 Os oito trabalhos selecionados para esta edição mo-
dificam ideias de experiência e preenchem espaços antes 
considerados inférteis para modelos performáticos. Obras 
como “Transformando Tela em Tela”, de Crystal Duarte, e “De-
senhos De Deriva Para Escritas Visuais”, de Gabriel Machado, 
util izam-se do espaço virtual para experimentar um ponto de 
encontro entre as artes visuais e a performance. Neles, não 
há diferença entre a tela do dispositivo e a de pano. O inte-
ressante aqui é que mais uma vez a tecnologia abre portas 
para a inovação artística. Agora o produto já não é apenas a 
composição das formas e das cores, mas também o movimento 
da mão, o som da tinta batendo contra superfície. A qualida-
de da captação digital do som acrescenta uma nova camada 
às performances, valorizando o som do material .

 Em trabalhos como “A Vantagem de Ver e Não Ser Vis-
to”, de Lee Campbell , a performance virtual vem como criado-
ra de espaços de resistência e de reconhecimento do corpo 
queer. Em um momento em que o olho faz contato apenas 
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com a tela, gerando contatos humanos cruzados, Campbell 
negocia um olhar que observa o corpo e desafia os l imites da 
própria pele e a bagagem que carrega o indivíduo. “A Van-
tagem de Ver e Não Ser Visto” e “Pode Ser Que o Ventilador 
Não Seja Trocado, Você Apenas Não Sabe o Futuro”, de Dina 
Kelberman, convertem plataformas como o Zoom e o Teams em 
palcos onde a cortina nunca cai . Artifícios antes usados para 
o prosseguimento da escravidão neoliberal de produtividade 
se tornam espaços de potência criadora na mão de nossos 
artistas.
Infinitas são as possibi l idades. As performances desta edição 
provam que a exploração do corpo, do espaço e da tela não 
cessa com a distância física e provam que a pandemia é mais 
um ambiente desafiador do que um cenário de inferti l idade. 

Ana Albuquerque

Curadora de Performances
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Corações remotos: os Macbeth 
Antonio Ventura | Brasil , 2021 | 5 min
Première Mundial

Corações Remotos: 
os Macbeth

Sinopse
Performance virtual a partir da cena 7 do primeiro ato de “Ma-
cbeth” de William Shakespeare. A cena, também ensaiada remo-
tamente, atualiza a trama para os dias atuais e reimagina o 
diálogo entre o protagonista e sua esposa como uma vídeo-
-chamada espionada pelos espectadores-cúmplices.

Antonio Ventura
Dirigiu “Romeu e Julieta”, de Shakespeare; “Valsa 
n°6”, de Nelson Rodrigues; as óperas “Suor Angeli-
ca”, de Puccini, e “O gato de botas”, de Montsalvat-
ge; e “Corações remotos”, a partir de Shakespeare.

http://bit.ly/coracoesremotos



Fernanda Vizeu
Atriz e performer brasileira, vem desenvolvendo 
projetos autorais que dialogam com suas ex-
periências pessoais, pesquisando as fronteiras 
entre arte e vida.

Sinopse
Uma performance baseada na história da Alemanha traça para-
lelos à atual política brasileira.

Delação Não Premiada
Delação Não Premiada
Fernanda Vizeu | Brasil , 2021 | 25 min
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Drift Drawings for Visual Texts 
Gabriel Machado | Brasil , 2021 | 40 min
Première Mundial

Desenhos de Deriva 
para Escritas Visuais

Sinopse
Viver consiste em fazer linhas, toda a vida, todos os dias.

Gabriel Machado
É artista visual e ilustrador natural do Rio de Ja-
neiro.



Hiroshi Atobe
Cineasta experimental nascido em Nagano em 
1985. Graduado pela Seian University of Arts 
and Design em 2017. Prêmio e exibição / Prêmio 
de Menção Especial no Festival de Cinema de 
Swedenborg em 2017.

Sinopse
A intenção de desenhar uma bonita pintura é bonita? Eu per-
guntei no vídeo.

Em Troca
Exchanging
Hiroshi Atobe | Japão, 2020 | 4 min
Première Mundial
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Clever At Seeing Without Being Seen 
Lee Campbell | Reino Unido, 2019 | 17 min
Première Mundial

A Vantagem de Ver 
e Não Ser Visto

Sinopse
Inovando as possibilidades de reutilização de mídia, realimen-
tação e looping de texto e camadas de voz, esta performan-
ce multimídia em várias camadas no Zoom e vivo é uma monta-
gem colorida, imersiva, texturizada, orgânica e desorientadora 
da experiência jovem queer contada através de minha própria 
autobiografia pessoal.

Dr. Lee Campbell
Usa poesia performática e experimental para com-
partilhar narrativas pessoais. Seu trabalho foi se-
lecionado para muitos festivais internacionais de 
cinema queer, incluindo WICKED QUEER 2021 em 
Boston, EUA.



Renata de Lélis
É artista multidisciplinar, vivencia as linguagens 
performativas e audiovisuais. No Coletivo CRIA-
ÇÃO KAMIKAZE idealiza a metodologia de cria-
ção para o período de distanciamento social.

Sinopse
Vérnix performa o colapso do corpo urbano capitalista. Um corpo 
exausto e infectado, transborda os limites da linguagem, bor-
rando fronteiras entre humano e não-humano. Sete performers 
encaram animalidades reprimidas, potencializadas na clausura e 
isolamento da pandemia. Um continuum vida–morte–vida.

Vérnix
VÉRNIX
Renata de Lélis | Brasil , 2021 | 6 min
Première Internacional
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Para a curadoria de Videoartes deste ano, escolhemos con-
siderá-la como uma categoria curiosa e exploradora, como uma 
arqueóloga que investiga no presente pedaços do passado. 
Inventando e propondo o que aquilo foi , em uma investigação 
usando de conhecimentos atuais, para imaginar o que pode 
aquilo mudar no pensar do futuro. Uma pesquisadora que en-
tende seu lugar no tempo, mas que busca no passado respos-
tas e no futuro inspirações. Pode ela também viajar no tempo?

 O conjunto de obras aqui selecionado, foi escavado, 
analisado e cuidadosamente manuseado. São filmes, vídeos, 
imagens em movimento, ilusões, retratos e/ou narrativas. 

 O retorno de rostos e estilos conhecidos de outras 
edições pode ser visto como retificação ou novidade, criando 
algo novo de um vaso já lustrado ou descobrindo o que já es-
tava ali ao juntar os fragmentos espalhados deste vaso.

 Máscaras e rostos também foram escavados, escultu-
ras que representam a forma humana e as formas que ela 
pode tomar. Um sutil movimento pode ser visto de uma delas, é 
nosso olho, é uma ferramenta de documentação ou é o objeto 
que se move de fato? Vira performance.

 A constância das matérias e também a sua real inegá-
vel transformação foram estudadas na evolução dos utensí-
lios, tanto dos descobertos no local quanto dos usados para 
achá-los. Assim se constrói as sociedades, recriadas pelo que 
deixaram para trás, suas esperanças, seus costumes, apara-
tos. O sexo, a vida, o convívio e a solidão podem ser lidos nas 
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estranhas e marcas de cada objeto. Junto vem a cultura, es-
cancarada no ornamento entalhado, digital, analógico, convic-
to ou totalmente desconexo dos seus arredores. Pertencen-
te eterno do seu tempo e espaço, ressignificado em contexto.

 As plantas carregam DNA e vivem para sempre, sejam 
aterradas ou como fósseis. Na natureza morta também se co-
nhece a história passada, e, mais que as demais peças anali-
sadas, podem nos dizer sobre o futuro. Guardam a luz do sol 
e absorvem a terra, numa troca atemporal. Ali , paradas num 
movimento imperceptível. A natureza nos ajuda a entender os 
cosmos e os artefatos que ainda estão por vir mas que, sem 
entender, esbarramos na pesquisa e era necessário mostrar ao 
público.

 Com todos os itens em exposição, é possível inventar 

possibilidades . Imaginar um passado, fazer dele combustível 
para o presente e este matéria para propor um futuro. Espera-
mos que manuseie e analise estas obras livremente, observan-
do o que elas são, respeitando o que elas foram criadas para 
ser e formulando aquilo que serão capazes de representar.

Luvas, pás e pincéis podem ser encontrados ao lado da saída.

Daniel Diaz e Rian Rezende

Curadores de Videoartes
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Vitória Severo
É uma cineasta porto-alegrense, assistente de 
direção, fotógrafa e bacharelanda em Cinema 
e Audiovisual pela Universidade Federal Flumi-
nense (UFF).

Sinopse
Pandemia. Brasil. 2020. Observa. A janela a conecta com os ou-
tros. O observar lhe recorda que há vidas além da sua. Que há 
lugares além cá. E todos eles seguem existindo independente 
de si . Além cá, vê, imagina, compreende. Cá, o caos toma mais e 
mais espaço. Tenta estar além cá. Mas não consegue.

Além Cá
Além Cá
Vitória Severo | Brasil , 2020 | 3 min
Première Mundial
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John Woodman
É um artista de filme/video experimental que 
trabalha e investiga paisagens. Seus filmes fo-
ram exibidos em festivais internacionais e ins-
talações exibidas em galerias de todo o mundo.

Sinopse
Este filme comparativo de duas imagens celebra uma árvore de 
faia por meio de mudanças de luz, espaço e tempo, representa-
das no filme nas transições entre luz e sombra (LS) e visibilidade 
e obscuridade (RS) . O filme é mudo e feito à mão durante um 
período de 10 anos de 2010–20.

Árvore de Faia
Beech Tree
John Woodman | Reino Unido, 2020 | 26 min
Première Internacional
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Chana de Moura
Artista visual, pesquisadora e ilustradora, sou 
bacharela em Artes Visuais pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul e Mestra em Artes 
Plásticas pela Universidade do Porto.

Sinopse
Quando um novo corpo celeste aparece no universo, uma comu-
nidade remanescente da Terra pós-colapso prontamente envia 
o grupo de pesquisa científica conhecido como Cosmovisionárias 
para explorá-lo.

Astro Gêmeo
Astro Gêmeo
Chana de Moura | Brasil , Portugal, 2020 | 13 min
Première Brasileira
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Hüseyin Mert Erverdi
É um premiado cineasta experimental e artista 
de novas mídias. Seu trabalho explora os pontos 
de convergência entre arte, ciência e natureza.

Sinopse
“Batalha” é sobre a luta diária de estar no mundo. É dedicado a 
todas as batalhas silenciosas e não tão silenciosas que travamos.

Batalha
Savaş
Hüseyin Mert Erverdi | Turquia, 2020 | 4 min
Première Brasileira
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Shanthal Caba Mojica
É uma artista multidisciplinar que trabalha so-
bre o que a deixa curiosa. Ela cresceu em Santo 
Domingo, República Dominicana e se identifica 
como uma ilhéu.

Sinopse
Observação, dissociação e transformação.

C3-2
C3-2
Shanthal Caba Mojica | Estados Unidos, República Dominicana, 
2019 | 6 min
Première Brasileira
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Maya Skye Henderson
É uma cineasta de 19 anos de Indiana, EUA.

Sinopse
Um curta-metragem mudo sobre o choro, que explora as sensa-
ções e também as percepções em torno da emocionalidade e do 
melodrama por meio de imagens performáticas, estroboscópicas 
e em loop.

Chorar
Crying
Maya Skye Anderson | Estados Unidos, 2021 | 3 min
Première Internacional
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Vitória Liz
É estudante e pesquisadora de cinema. Com 
o seu trabalho, procura produzir, investigar e 
evidenciar gestos e registros de afeto e de ócio 
entre pessoas racializadas.

Sinopse
Passamos anos inteiros segurando o fôlego na espera do verão. 
Nesse aspecto, dois-mil-e-vinte foi apenas mais do mesmo: que 
nem a música da Demi .

Cool for the summer
Cool for the summer
Vitória Liz | Brasil , 2021 | 6 min
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Emma Penaz Eisner
É uma cineasta independente e artista visual 
de São Francisco. Seus filmes premiados foram 
exibidos em galerias e em mais de 250 festivais 
internacionais de cinema em todo o mundo.

Sinopse
Covis, camadas, calúnias: neste filme de poesia, o ódio insidiosa-
mente suplanta o amor de um casal.

Covis
Lairs
Emma Penaz Eisner | Estados Unidos, 2020 | 2 min
Première Brasileira
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Félix Blume
É artista sonoro e engenheiro de som. Ele usa o 
som como material básico em peças sonoras, 
vídeos, ações e instalações.

Sinopse
Bem no coração da Amazônia, os habitantes de Tauary nos con-
vidam a ouvir os sons da selva, dos pássaros e dos animais. O 
filme nos leva em busca de um ser estranho: uma reflexão sobre 
os mitos e seu lugar no mundo contemporâneo. É um thriller de 
som no meio da selva.

Curupira, bicho do mato
Curupira, bicho do mato
Félix Blume |  Brasil , França, 2019 | 35 min
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Sinopse
As divagações representam uma série de personagens distorci-
dos movendo-se em um terreno de sucata. As formas mitológicas 
aparecem de forma aleatória e sem contexto, refletindo o fluxo 
de imagens da era da internet e os processos mentais envolvi-
dos na construção de significado do mundo.

Divagações
Ramblings
Tina Wilgren | Suécia, 2020 | 5 min
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Tina Willgren
É uma artista visual sueca que trabalha principal-
mente com vídeo. Em seus vídeos e instalações, 
ela explora a mente e o corpo em relação ao 
mundo contemporâneo.



Alanis Machado
Estudante de cinema e audiovisual na UNES-
PAR, aspirante a artista tentando entender o 
que está acontecendo.

Sinopse
Uma tentativa de desconstruir a forma e zoar muito :P

Eh 01 Qualquer Coisa
EH 01 QUALQUER COISA
Alanis Machado | Brasil , 2021 | 14 min
Première Brasileira
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Paulo Accioly
Artista visual, curador e realizador audiovisual 
nordestino. Foi o idealizador da videodança “O 
Abraço Logo Vem” (2020), que participou de vá-
rios festivais, incluindo a 4ª edição do Festival 
ECRÃ.

Sinopse
Kauã dança no morro igual um gavião menino.

Erêkauã
Erêkauã
Paulo Accioly | Brasil , 2021 | 1 min
Première Rio de Janeiro
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Suzannah Mirghani
É escritora, pesquisadora e cineasta indepen-
dente. Ela é formada em estudos de mídia e es-
tudos de museus e publica trabalhos criativos e 
acadêmicos sobre uma variedade de questões 
culturais.

Sinopse
Este filme é uma reflexão experimental sobre a automação e a 
alienação subjacentes à cidade de Doha.

Haverá Dragões
There Be Dragons
Suzannah Mirghani | Sudão, Quatar, 2019 | 4 min
Première Latina
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Hannah Maia
Cineasta e estudante esgotada.

Sinopse
Invasão resgata diferentes imagens de arquivo (pornográficas, 
pedagógicas e anatômicas) para refletir sobre a experiência se-
xual feminina. Quando retiradas de seu contexto original, essas 
imagens abstraem o ato sexual, reavaliando os efeitos dessa 
experiência na mente e no corpo da mulher.

Invasão
Invasão
Hannah Maia | Brasil , 2021 | 3 min
Première Mundial
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Isadora Falcão
Salvador - Bahia, vive e trabalha em São Paulo.
Graduada em Artes Visuais pelo Centro Univer-
sitário Belas Artes (2020) vê a arte como experi-
mentação de novas situações e sensações.

Sinopse
Vídeo arte feito a partir de recortes de uma viagem para a cha-
pada diamantina. As imagens atualmente em minha produção 
têm aparecido com a necessidade do movimento, o que justifica 
a escolha do vídeo, e a retomada dessas memórias guardadas 
desde 2014.

Inventando Sensações
Inventando Sensações
Dora Falcão | Brasil , 2019 | 2 min
Première Brasileira
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Sinopse
Isso é uma carta de amor tardia, são desculpas tardias, é  
um adeus tardio.

Lésbica Enrustida
Lésbica Enrustida
Bia Lee | Brasil , 2020 | 7 min
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Bia Lee
É uma esporádica videoartista coreano-brasi-
leira que trabalha (ou melhor, brinca) sobretudo 
com o experimental, erótico e documental.



Muriel Paraboni
É uma artista multimídia. Seus filmes e vídeos 
já foram exibidos em mais de 20 países, como 
Estados Unidos, Inglaterra, Itália, França, Ale-
manha, Portugal, México e Argentina.

Sinopse
Combinando fragmentos de imagens e campos climáticos, Lu-
mens desdobra o espaço e o tempo a partir de uma experiência 
com ritmos e repetições, onde tudo que retorna sempre retorna 
de forma diferente.

Lumens
Lumens
Muriel Paraboni | Brasil , 2020 | 5 min
Première Brasileira
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Jéremy Griffaud
Ao sequestrar clichês ancorados no imaginário 
coletivo, Griffaud produz obras absurdas ou pa-
ródicas que se inspiram nos contornos de seu 
universo singular e de um mundo de fantasia.

Sinopse
A proposta trata de um traço eminentemente característico 
da nossa sociedade atual, o desejo de celebridade, ou melhor, o 
desejo de sair das sombras para entrar na luz, às vezes até na 
esperança de se tornar essa “luz”.

Masmorra
Dungeon
Jéremy Griffaud | França, 2021 | 8 min
Première Latina
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Nature.Meadow.Sky.Long Shot 
Yannick Mosimann | Suíça, 2020 | 3 min
Première Brasileira

Natureza.Prado.
Céu.Longa Duração

Sinopse
Imagens de filmagens de 16 mm com defeito evocam cenas miste-
riosas e o fotógrafo lê suas anotações.

Yannick Mosimann
É cineasta, artista sonoro e fotógrafo radicado 
na Suíça.
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Tseng Yu Chin
Artista de vídeo, diretor, fotógrafo, curador.

Sinopse
Tentei discutir os estados estimulantes e emocionais da vida 
humana, como um toque ou um estado físico de comportamento. 
Nós nos expomos a um vasto evento que cria um estado de pe-
quenez e vulnerabilidade. Somos tão vulneráveis, tão impoten-
tes para estender nossos pensamentos ou intenções.

O Outro Lado do Cenário
Scenery other end
Tseng Yu Chin | Taiwan, 2019  | 10 min
Première Brasileira



Débora Cancio
Possui trabalhos experimentais em audiovisual 
e artes visuais exibidos em Festivais e Mostras 
pelo Brasil e diversos países. Também atua com 
direção de arte, cenografia e figurino para cine-
ma e teatro.

Sinopse
Uma sinfonia luminosa em uma fábrica abandonada.

Pequena Sinfonia do Sol
Pequena Sinfonia do Sol
Débora Cancio | Brasil , 2020 | 5 min
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Francisco Álvarez Ríos
Atua como curador e pesquisador de imagens 
em movimento. Em seu trabalho como cineas-
ta, ele se interessa por explorações em torno da 
desmistificação da imagem.

Sinopse
Visões fluorescentes, óxidas e líquidas de corpos anônimos 
atravessam uma dimensão desconhecida por meio de pulsações 
ópticas; piscadas insistentes no mar da consciência. Pleuma  
é um exercício de intervenção digital de filmes familiares no  
formato S8mm.

Pleuma
Pleuma
Francisco Álvarez Rios | Equador, 2021 | 8 min
Première Mundial



Juniper Foam
É o projeto audiovisual solo do artista-curador 
Gary Schultz. Combina realismo cinematográ-
fico e cultura de remix pós-internet com ques-
tões profundamente pessoais de pertencer e 
ser visto.

Sinopse
Por trás das cenas é uma série de 12 retratos musicados, com 
indivíduos aplicando sua maquiagem em Berlim. Em seu primeiro 
longa-metragem, Juniper Foam produziu uma trilha sonora cujas 
transições sutis, mas constantes, ecoam as transformações 
nos rostos de seus modelos, bem como em seus arredores.

Por trás das Câmeras
Behind the Scenes
Juniper Foam | Alemanha, 2020 | 65 min
Première Mundial
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Johannes DeYoung
É um artista multidisciplinar que trabalha na 
interseção dos processos computacionais e 
materiais.

Sinopse
“O Profundo (Fundo) Sono” é uma reflexão poética sobre anomia 
e desejo, vivida através do vernáculo do pulp-noir. À medida que 
o anoitecer se transforma em um sonho febril surreal, a paisagem 
se agita. Quais interesses nos guiam pela noite escura da alma?

O Profundo (Fundo) Sono
The Big (Deep) Sleep
Johannes DeYoung | Estados Unidos, 2020 | 6 min
Première Latina
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Enzo Cillo
No cerne de sua pesquisa está o tema do visível 
e do invisível, e o questionamento constante do 
limite que existe entre esses opostos

Sinopse
Dissecando uma imagem do Partenon e revelando o que se es-
conde no campo invisível, dentro do dispositivo mecânico, dentro 
da propagação da onda.

Propagação e Detecção
Propagation and Detection
Enzo Cillo | Itália, 2020 | 8 min
Première Latina
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Greg Penn
Prêmio de Realização de Destaque, (LIAFF). The 
Most Innovative use of Digital work Centre, Mel-
bourne. Prêmio LUMEN de longa lista Victorian & 
Albert Museum (V&A), Reino Unido.

Sinopse
“Quem é você?” É uma obra audiovisual composta por imagens e 
sons que surgem após a realização de experimentos táteis e 
escópicos. Encontro-me costurando zumbidos, vibrações, cores, 
formas, repetição e ritmos que invocam uma investigação interior.

Quem é Você?
Who are you?
Greg Penn | Austrália, Reino Unido, 2020 | 6 min
Première Latina
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Sem título #2 (Verónica Valenttino) 
Pryscilla Bettim, Renato Coelho | Brasil , 2021 | 3 min
Première Latina

Sem título #2 
(Verónica Valenttino)

Sinopse
Um retrato filmado da musa transsexual Verónica Valenttino.

Priscyla Bettim 
e Renato Coelho
se interessam sobretudo pelo cinema experi-
mental e em película. Ao longo da última déca-
da, realizaram diversos curtas em super 8mm.
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Emma Piper-Burketv
É uma cineasta, escritora e artista visual que usa 
ficção, não ficção e mídia coletada para investi-
gar as interações entre a natureza, a sociedade e 
o espírito humano.

Sinopse
“(Sempre) Ao Meu Lado” é um filme de 16 mm que combina se-
quências abstratas de plantas desenvolvidas diretamente na 
emulsão do filme com legendas que descrevem resumidamente o 
que estava acontecendo pessoalmente comigo no momento em 
que as plantas foram coletadas.

(Sempre) Ao Meu Lado
(Always) Next to Me
Emma Piper-Burket | Estados Unidos | 4 min
Première Internacional



Pieter Geenen
°1979, é um artista audiovisual radicado em 
Bruxelas. Juntamente com Meggy Rustamova, 
Sirah Foighel Brutmann e Eitan Efrat, é mem-
bro fundador da organização Messidor, dirigida  
por artistas.

Sinopse
Acredita-se que o cipreste Montezuma no Parque Chapultepec 
na Cidade do México tenha sido plantado na época pré-colonial 
e agora é considerado morto. Aqui ele é capturado regularmente 
do mesmo ângulo, com diferentes tipos de câmeras e lentes, en-
trelaçando minha própria memória com a memória e a identidade 
de uma nação.

Tambor Vertical N’água
Upright Drum In Water
Pieter Geenen | Bélgica, 2020 | 19 min
Première Latina

158



ALL HER PRECIOUS JPEGS (ON YELLOW) 
Matt Whitman | Estados Unidos,  2019 | 3 min
Première Internacional

Todos os Preciosos 
JPEGS Dela (Em Amarelo)

Sinopse
Este filme parte de uma obra que dá uma resposta textual e 
de arquivo e documentação de discrepâncias perpétuas - entre 
vivos e falecidos, públicos e privados, físicos e virtuais - encon-
trados em momentos de luto contemporâneo.

ECRÃ 159Videoartes

Matt Whitman
1988, West Chester, Pennsylvania. Trabalha com 
imagem em movimento, fotografia, instalação, 
escrita e performance. Ele leciona na Parsons 
School of Design desde 2014.



Alexei Dmitriev
Desde quando eu era uma menininha meu so-
nho era estrelar um filme experimental.

Sinopse
Uma composição literária ou musical formada por seleções de 
diferentes autores dispostos em uma nova ordem.

Tremendo Creme
Tremendous Cream
Alexei Dmitriev | Rússia, 2020) | 4 min
Première Brasileira
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Um cavalo olhou pro céu com esperanças de fuga 
Alcimar Verissimo | Brasil , 2021 | 25 min

Um cavalo olhou pro céu 
com esperanças de fuga

Sinopse
NÃO HÁ FUGA, NEM PERMANÊNCIA.

ECRÃ 161Videoartes

Alcimar Verissimo
Artista independente de Recife, Pernambuco.



Ani Cires
Mãe artista multi experimental.

Sinopse
Por vezes, a finitude liberta.

Voar De Si
Voar De Si
Ani Cires | Brasil , 2020 | 4 min
Première Mundial
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O programa Novas Películas Espanholas apresenta o tra-
balho de três jovens artistas, a hispano-venezuelana Elena 
Duque, a venezuelana radicada na Espanha Valentina Alva-
rado Matos, e o espanhol Jorge Suárez-Quiñones Rivas que 
filmou muitas de suas obras no Japão.

 Nos últimos anos, a Espanha vem reunindo muitos en-
tusiastas, dedicando atenção especial ao cinema experimen-
tal e aos formatos analógicos de criação e exibição. Revistas 
de cinema, crítica, festivais de experimental, exibidores alter-
nativos, programadores, cinematecas, galerias, laboratórios de 
criação e ensino investigam e apresentam outras possíveis 
histórias do cinema que não marginalizam formas alternativas 
de expressão, consolidando também um ambiente em que a 
realização por meios analógicos é possível.

 Propomos observar a Espanha como um espaço de 
trânsito, a partir de filmes, artistas e câmeras que transitam. 
Três cineastas emergentes que compartilham a paixão pelos 
formatos analógicos (em especial, o Super 8) , mas que apre-
sentam maneiras bem distintas e pessoais de fazer cinema, 
nas quais a prática e a experimentação são condições da 
expressão, resultando na criação e descoberta de diferentes 
procedimentos e formas simples.
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O Programa:

VALDEDIÓS 
(Valdediós) | Elena Duque | Espanha, 2019 | 4 min.

COLEÇÃO PRIVADA 
(Colección Privada) | Elena Duque | Espanha, 2020 | 13 min.

O MAR PENTEOU A COSTA 
(El Mar Peinó a la Orilla) | Valentina Alvarado Matos | Espanha, 
2019 | 5 min.

PROPRIEDADES DE UMA ESFERA PARALELA 
(Propiedades de una Esfera Paralela | Valentina Alvarado 
Matos | Espanha, 2020 | 17 min.

DOZE FILMES SAZONAIS 
(Twelve Seasonal Films) | Jorge Suárez Quiñones-Rivas 
| Espanha, 2020 | 39 min.

MEIHÔDÔ 
(Meihôdô) | Jorge Suárez Quiñones-Rivas |Espanha, 2020 | 11 min.

ECRÃ 167Programa Novas Películas Espanholas

Curadoria Convidada de  
Gabriel Linhares Falcão

Gabriel Linhares Falcão é crítico, cura-
dor, realizador, professor e pesquisador 
brasileiro. Atualmente é mestrando no 
PPGCine da UFF, com pesquisa focada 

em Cinema Experimental, Jacques Ri-
vette e Éric Rohmer. Escreve para a re-
vista Multiplot! e mantém o blog https:// 
beloeosentimento.home.blog.
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Elena Duque

Elena Duque é hispânica venezuelana. 
Ela é cineasta, programadora e crítica de 
cinema e, ocasionalmente, professora. 
Autora de “Valdediós” e “Coleção Privada”.
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Coleção Privada

Valdediós | Espanha, 2019 | 4 min
Première Brasileira

Valdediós

Colección Privada | Espanha, 2020 | 13 min
Première Brasileira

Um inventário filmado de uma coleção particular. Isso pode ser en-
tendido como uma coleção de arte duvidosa, mas também como uma 
compilação no espírito da filatelia ou da arqueologia, ou uma série de 
objetos e documentos que constituem uma espécie de caderno de 
memórias.

Em Valdediós, Gualterius construiu um mosteiro no século XIII .  
Em Valdediós existe um muro, existe um cavalo, existe uma estrada, 
existe todo o universo.
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Valentina Alvarado Matos é uma artista 
visual venezuelana radicada em Barcelo-
na. Autora de “O Mar Penteou a Costa” e 
“Propriedades de uma Esfera Paralela”.

Valentina Alvarado Matos
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Propriedades de uma Esfera Paralela

El Mar Peinó a la Oril la | Espanha, 2019 | 5 min
Première Brasileira

O Mar Penteou a Costa

Propiedades de una Esfera Paralela | Espanha, 2020 | 17 min
Première Brasileira

Filmado durante minha residência no LIFT Toronto, é um ensaio onde eu 
aprecio paisagens verdes e tropicais do inverno no Canadá. A partir de 
um impedimento climático, começo a recriá-los por fora e a peça aca-
ba por se tornar um ensaio do interior, do doméstico e uma espécie de 
repetição de exercícios pictóricos e onde há também uma vontade de 
alterar o filmado.

Traçar uma pincelada para unir o mar e o céu, apagar o horizonte ou 
levantar um novo amanhecer. El mar peinó a la orilla  busca pensar em 
novas geografias e brincar, desde o plástico, com a alteração da pai-
sagem filmada.
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Jorge Suárez Quiñones-Rivas é nascido em 
León, Espanha, em 1992. É um cineasta madri-
lenho, formado em Arquitetura e Criação Audio-
visual Contemporânea. Autor de “Doze Filmes 
Sazonais” e “Meihôdô”.

Jorge Suárez Quiñones-Rivas
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Meihôdô

Twelve Seasonal Films | Espanha, 2020 | 39 min
Première Brasileira

Doze Filmes Sazonais

Meihôdô | Espanha, 2020 | 11 min
Première Brasileira

Um dia de prática.

Um círculo completo em torno do ano solar.
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Não é necessariamente uma união concisa, clara, mas há um 

tema ou propósito que as coloque em uma mesma direção (ou 

direções opostas) e por isso que vale conversar sobre. Mesas 

Redondas com 3 artistas convidados e um mediador para de-

bater sobre algumas das obras nacionais selecionadas. Ficar 

falando fatos, fofocas e feitos.

ECRÃ 177Atividades | Mesas Redondas

Fisionomia

Com os convidados:
Fábio Andrade — Construção de uma Vista
Bia Lee — Lésbica Enrustida
Diogo Oliveira — Um Gato Sonha com o Norte
Mediada por Felipe André Silva

16 de julho às 20h

https://www.youtube.com/watch?v=t6YNXnmg0P4



Com os convidados:
Bárbara Bergamaschi — A Casa é a Viagem
Vitória Liz — Cool for the Summer
Raquel Monteiro — Natalis
Mediada por Filipe Furtado

Com os convidados:
Gustavo Vinagre — Desaprender a Dormir
Caetano Gotardo e Rafael Rudolf — Desaprender a  Dormir
Natália Reis — Febre 40º
Hannah Maia — Invasão
Mediada por Francis Vogner Dos Reis

Feitio
19 de julho às 20h

https://www.youtube.com/watch?v=znnnNEpPnaE

Ferramenta
18 de julho às 20h

https://www.youtube.com/watch?v=v4B5TykrHXw



Fuga

Com os convidados:
Alline Torres — Descompostura
Benedito Ferreira — A Última Imagem
Alcimar Veríssimo — Um Cavalo Olhou pro Céu  
com Esperança de Fuga
Mediada por Gabriel Papaléo

21 de julho às 20h

https://www.youtube.com/watch?v=oN-EDqw3N1o

Foto

Com os convidados:
Vitória Severo — Além Cá
Peter Azen — Centro
Darks Miranda & Luisa Marques — Zona Abissal
Mediada por Fernanda Paz

20 de julho às 20h

https://www.youtube.com/watch?v=T_GlIAn5hmU
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Com os convidados: 
Paula Viana — Apyãwa (Tapirapé) Iraxao Rarywa
Koria Yrywaxã Tapirapé — Apyãwa (Tapirapé) Iraxao Rarywa
Paulo Accioly — Erêkauã
Ewerton Belico — A Memória Sitiada da Noite
Mediada por Débora Butruce

Com os convidados:
Vinicius Romero — Bai Gosti / Eros Afogado em Lágrimas
Pryscilla Bettim & Renato Coelho — Sem Título #2 (Verónica Valenttino)
João Pedro Faro — Sombra
Mediada por Pedro Tavares

Forma
23 de julho às 20h

https://www.youtube.com/watch?v=qcHd4vnQl30

Festejo
22 de julho às 20h

https://www.youtube.com/watch?v=TPvUGDTYMoE



Facho

Com os convidados:
Felipe Cataldo — Benjamin Zambraia e o Autopanóptico
Débora Cancio — Pequena Sinfonia do Sol
Lucas Rossi dos Santos — Ser Feliz no Vão
Mediada por Maria Bogado

25 de julho às 15h

https://www.youtube.com/watch?v=NOQWAkiYZzM

Familiaridade

Com os convidados:
Alanis Machado — Eh 01 Qualquer Coisa
Bruno Christofoletti — Vai!
Caetano Gotardo —  Você Nos Queima
Mediada por Kênia Freitas

24 de julho às 15h

https://www.youtube.com/watch?v=T0ls0npVbh0

181



de 17/07 a 24/07

M
ES

AS
 E

SP
EC

IA
IS



Entre parceiros e outros convidados, marcamos esses bate pa-

pos virtuais que se originam de assuntos base como o mercado 

de jogos eletrônicos, novas películas espanholas, patrimônio e 

até um céu socialista, mas que se dissipam para falar da vida, 

da relação das artes e da produção atual.

ECRÃ 183Atividades | Mesas Redondas Especiais

Mesa Redonda EDT — Montagem 
Experimental de Material de Arquivo
17 de julho às 15h

No cinema experimental, os materiais de arquivo são reapro-
priados, distorcidos e ressignificados de forma radical, sem as 
amarras que o documentário e a ficção costumam trazer. Vamos 
debater sobre os usos do arquivo e o papel da montagem em 
5 curtas experimentais do Festival Ecrã 2021: Descompostura, In-
vasão, Pleuma, Tremendo Creme, Cine Metro.

Com os editores Arthur Frazão, Eduardo Calvet, João Pedro Diaz, 
Piu Gomes e Thais Inácio, edt



O Céu Socialista

Com os convidados:
Ken Jacobs - Diretor
Flo Jacobs - Co-diretora
Paula Gaitán - Mediadora
Peter Azen - Tradutor

17 de julho às 19h

https://www.youtube.com/watch?v=vqMyD9q9ezU
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Com os convidados:
Elena Duque - Valdediós e Coleção Privada
Jorge Suárez Quiñones-Rivas - Doze Filmes Sazonais e Meihôdô
Valentina Alvarado Matos - O Mar Penteou a Costa 
e Propriedades de Uma Esfera Paralela
Gabriel Linhares Falcão - Mediador 
Jorge Ribas - Tradutor

Novas Películas Espanholas
18 de julho às 15h

https://www.youtube.com/watch?v=83bC-Qr-Qfg
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Nessa mesa redonda, Raphael Sanguinete (Rebuliço Studios) e 
Ítalo Nievinski (Trialforge Studios) , diretores do RING (Associação 
de Desenvolvedores de Jogos do Rio de Janeiro) , convidam Caro-
lina Sá (Garoa Studios) e Anny Caroline (Iná Game Studio) para 
um bate-papo sobre experimentação em Design e Narrativa no 
mercado independente de jogos. Conversando sobre o mercado, 
as Game Jams e os caminhos de desenvolvimento para projetos 
profissionais, eles debaterão sobre as oportunidades e desafios 
de tentar se destacar no mercado com projetos autorais que 
trabalhem diferentes vertentes de inovação técnica e artística.

O RING é o Coletivo de desenvolvedores de jogos do Rio de Ja-
neiro, sendo um dos maiores do país. Nós atuamos, desde 2015,  
em diversas frentes para ajudar no fomento da indústria de  
games nacional.

Mesa Redonda RING — 
Experimentação em Design e Narrativa 
no mercado independente de jogos
22 de julho às 15h

https://www.youtube.com/watch?v=Ri1MfnL_Wos
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Objetos audiovisuais complexos, os de jogos eletrônicos impõe 
uma reflexão a múltiplas perspectivas para compreendermos 
seu lugar como patrimônio cultural e para se criar estruturas e 
ações para sua correta conservação. Com a participação de Ra-
fael Zamorano (Núcleo de Pesquisa do Museu Histórico Nacional, 
e COC/Fiocruz), Rian Rezende (Departamento de Artes & Design 
da PUC-Rio) e Thays Pantuza (Zumbido Audiovisual) . Mediação 
de Ines Aisengart Menezes (preservacionista audiovisual) .

Mesa Redonda CINEMATECA  
DO MAM — Jogos eletrônicos,  
patrimônio audiovisual?
24 de julho às 20h

https://www.youtube.com/watch?v=56qR661eOYs 
https://www.youtube.com/watch?v=SjBtoEeJEOs
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https://us06web.zoom.us/j/882651720 
37?pwd=M3EwYUVOblloRE5MVTZNVzQ 
zcEZYZz09



ECRÃ 191Encerramento

Pode Ser Que o Ventilador Não Seja Trocado, Você Apenas Não 
Sabe o Futuro é uma performance de desktop ao vivo apresen-
tando “uma paisagem de tédio fascinante” composta de vídeos 
encontrados no YouTube abertos e manipulados no navegador 
em tempo real.

This Fan May Not Be Replaced You Just Don’t Know The Future 
Dina Kelberman | Estados Unidos, 2021 | 40 min

Pode Ser Que o Ventilador 
Não Seja Trocado, Você 
Apenas Não Sabe o Futuro

Sinopse

Dina Kelberman
É uma artista multimídia cujo trabalho surge 
de uma tendência de coletar e organizar me-
ticulosamente imagens do ambiente comum 
da vida cotidiana.
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Tudo é imagem! E no processo de desenvolver as i lustrações me 

deixei atrair e envolver pelas coisas à minha volta, que estavam 

no alcance do olhar. Objetos que abrigam memórias e ganharam 

singularidade pelo tempo. Objetos que olharam para mim de volta.

 

 Com a intenção de transmitir famil iaridade e despertar 

sorrisos, trazer lembranças e homenagens, assim foi construída a 

arte para esta quinta edição. 

 A inspiração veio de coisas comuns - algumas no nosso 

dia a dia, outras do nosso dia a dia de um tempo atrás. Estão à 

mão. O traço imita um exercício de desenho de observação, onde 

uma linha é seguida da outra, conectada ao olhar, que está ar-

rebatado pela forma do que vê: vaquinha-olhar-mão-papel.

 Como o ECRÃ busca homenagear os artefatos da tecno-

logia que nos trouxeram onde estamos hoje, busquei homenage-

ar artefatos da interação, meios para momentos. 

 E por fim, aproveito o espaço também para lembrar do 

professor Roberto Eppinghaus. Ele que deixou lembranças afe-

tuosas e inestimável conhecimento em seus alunos, abraçando 

gerações. Seu olhar ecoa em nossa arte.

Camila Assed

Ilustradora Convidada



Nesta quinta edição decidimos começar o que esperamos ser uma nova 

recorrência no Festival: convidar uma artista para ilustrar o ECRÃ. Este ano 

a convidada é ninguém menos que uma de nossas comunicadoras visuais, 

uma das mentes que organiza os conceitos visuais do ECRÃ e a mão por 

trás do catálogo que está lendo, Camila Assed. Ao fazer isso, de certa for-

ma, incorporamos mais uma Categoria ao evento: a Arte Ilustrativa. Então 

amigo artista, se tiver curtido a experiência, entre em contato com a gente!

ECRÃ 195Ilustradora Convidada



Gostaríamos de agradecer àqueles que nos apoia-

ram, deram sua opinião e ideias e contribuíram 

de alguma forma para a realização desta edição: 

Roberto Eppinghaus (In Memoriam); Aaron Cutler; 

Amanda Palma; Ana Fiorani; Bárbara Pfeiffer; Ber-

nardo Bastos; Bruno Pires; Carol Pessoa; Cinelab 

Infantil ( Andressa Hygino e Pedro Bittencourt); Cris 

Miranda; Demétrio Bastos; Dylan Lustrin; Eduardo 

Valente; Fumiko Miyamoto; Gaby Rocha; Jô Serfaty; 

Julia Alves; Leandro Luz; Lincoln Péricles; Malude 

Bastos; Marco Rebellato; Nathalia Fabris; Renato 

Maciel (Benfeitoria); Sofia Khan.

Aos realizadores, produtores, diretores, artistas e desenvolvedores 

das obras selecionadas:  Alanis Machado; Alcimar Verissimo; Alex 

Cox; Alexei Dmitriev; Alline Torres; Anadua Coutinho; Anarca Filmes 

(Clarissa Ribeiro, Lorran Dias e Amanda Seraphico); Ani Cires; Ano-

cha Suwichakornpong; Antonio Ventura; Astrid de la Chapelle; Bárbara 

Agradecimentos
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Bergamaschi; Benedito Ferreira; Bia Lee; Bruno 

Christofoletti Barrenha; Caetano Gotardo; Cha-

na de Moura; Charlotte Clermont; Chloé Gali-

bert Lainé; Christelle Lheureux; Coletivo Olhares 

(João Pedro Diaz, Luã Leal, Mariana Martinelli 

e Sérgio Faria); Crystal Duarte; Darks Miranda; 

Débora Cancio; Dina Kelberman; Diogo Olivei-

ra; Dora Falcão; Dorian Jespers; Eduardo Cal-

vet Correa; Elena Duque; Elisabeth Perceval; 

Emanuele Dainotti; Emma Penaz Eisner; Emma 

Piper-Burket; Enzo Cillo; Ewerton Belico; Fábio 

Andrade; Felipe Cataldo; Félix Blume; Fernanda 

Vizeu; Fernando C. da Silva; Flo & Ken Jacobs; 

Frances Arpaia; Francisco Álvarez Ríos; Gabriel 

Machado; Greg Penn; Guillaume Vallée; Guli Sil-

berstein; Gustavo Vinagre; Hannah Maia; Heron 

P Nogueira; Hiroshi Atobe; Hüseyin Mert Erverdi; 

Isabella Lazzari Rebellato; Jacqueline Lentzou; 

James Benning; Jan Locus; Jefferson Cabral; 

Jérémy Griffaud; João Pedro Faro; Joergen Ge-

erds; Johannes DeYoung; John Woodman; Jorge 

Suárez-Quiñones Rivas; Joshua Troxler; Juni-

per Foam; Kevin B. Lee; Kevin Jerome Everson; 

Khalik Allah; Koria Yrywaxã Tapirapé; Laura Ian-

cu; Lav Diaz; Lee Campbell; Leonardo Pirondi;  

Liliana Colombo; Lucas H. Rossi dos Santos; Luís 

Oliveira; Luisa Marques; Manuela De Laborde; 
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Marcio Plastina; Maria Korporal; Mariana Dianela Torres; Matheus Zenom; Matt 

Whitman; Maya Skye Henderson; Michael Pilz; Miglė Križinauskaitė-Bernotienė; 

Muriel Paraboni; Myriam Jacob-Allard; Natália Reis; Nick Muray; Nicolas Klotz; 

Óscar Enriquez; Pablo Escoto; Pablo Pablo; Paula Grazielle Viana dos Reis; Pau-

lo Accioly; Peter Azen; Philippe Grandrieux; Pieter Geenen; Pom Bumservicha; 

Priscyla Bettim e Renato Coelho; Raquel Monteiro; Raúl Perrone; Renata de Lé-

lis; Rhayne Vermette; RM Santos; Rob Feulner; Rona Soffer; Sebastian Wiede-

mann; Seong Yoon Hong; Shanthal Caba Mojica; Shun Ikezoe; Suzannah Mirgha-

ni; Takashi Makino; Thays Pantuza; Tina Willgren; Tseng Yu Chin; Uli Futschik;  

Valentina Alvarado Matos; Van-

dimar Marques Damas; Víctor 

Alvino; Victor Corrêa; Victoria Ma-

réchal; Vinícius Romero; Vitória 

Liz; Vitória Severo; Wang Yuhan; 

Wilson Oliveira Filho; Yannick Mo-

simann; Zumbido Audiovisual. 



Aos mediadores, convidados e ou-

tros profissionais envolvidos: Anny 

Caroline; Arthur Frazão; Carolina 

Sá; Débora Butruce; Eduardo Calvet;  

Felipe André Silva; Filipe Furtado; 

Francis Vogner Dos Reis; Gabriel 

Linhares Falcão; Ines Aisengart Me-

nezes; Ítalo Nievinski (Ring); João 

Pedro Diaz; Kênia Freitas; Maria Bo-

gado; Paula Gaitán; Peter Azen; Piu 

Gomes; Rafael  Zamorano; Raphael 

Sanguinetti (Ring); Thais Inácio.

Aos representantes dos Apoiadores e Parceiros do Festival ECRÃ e 

suas equipes: Giedre Bumbulyte (ÉCU); Hernani Heffner (Cinemate-

ca do MAM-RJ); João Bonelli (DAD PUC-Rio); João Pedro Diaz (edt.); 

Jorge Ribas (JL Ribas); José Quental (Cinemateca do MAM-RJ);  

Larissa Ribas (JL Ribas); Maro Panagi (ÉCU); Scott Hillier (ÉCU).
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E por fim, todos aqueles que contribuíram para nossa Campanha de Finan-

ciamento na Benfeitoria: Aimee Fisch; Alisson Cavalcante; Alline Torres; 

Ana Beatriz Haikal; Antônia Luiza D Aquino Mendes; Antonio Paulo Pessoa 

Bastos; Beatriz Lee Bernardi; Beatriz Pôssa; Benedito Ferreira; Bernardo 

Amorim Bastos; Bernardo De Quadros Bruno; Bernardo Moraes Chacur;  

Bruno Victorino; Calebe Lopes; Camila Ferreira Branco; Carla Pereira Go-

mes; Carla Ribeiro; Carlos Galhardo; Caroline Abreu; Catarina Nogueira;  

Chico Fireman; Clarice Motta; Cléa Dos Santos Baptista El-hage; Edla Oli-

veira; Edson Caruzzo Chaves; Eduardo De Albuquerque Brocchi; Eileen Sal-

les Rocha; Enzo Cillo; Felipe Leonardo Moraes Da Costa; Felipe Marsola 

Monteiro; Fernanda Barbosa Carreiro Tavares; Floria Diaz; Gabriel Caval-

canti Das Neves Moura; Gabriel Menotti; Gabriel Oliveira Martins; Guilher-

me Saldanha Piassa; Gustavo Scholl Ventura; Hannah Maia; Isabella Laz-

zari Rebellato; João Dicker Quintino Dos Santos; João Luis Da Silva Filho; 

João Pedro Diaz; João Victor Simões Braga De Miranda; John Woodman; 

José Marcos Silveira Gonçalves; Jose Quental; Julia Alves; Kim Delevati;  

Leandro Luz; Leila Almeida Santos; Leonardo ÁLvares Vidigal; Letícia Le-



mes Machado Gonçalves De 

Brito; Ligia Murakawa; Lucas 

Saturnino; Luís Henrique Da 

Silva Gongra Oliveira; Luisa 

De Paula Marques Sousa; Luiz 

Sergio E Silva; Marco Anto-

nio Lazzari Rebellato; Maria 

De Lourdes Pessoa Bastos;  

Mariana Martinelli; Matheus 

Moreira Oliveira Fiore Cheuen;  

Michel Simões; Natália Doni-

zete; Nathalia Mendes; Pablo 

Villaça; Patrícia Quaresma 

Nogueira; Paulo José Miran-

da Da Silva Iwakami Beltrão; 

Pedro Chamberlain Matos; 

Pedro Corder; Pedro Fadel; 

Pedro Lovallo; Rafael Guiller-

mo; Rafael Rudolf; Raphaela

Leite; Raquel Monteiro; Re-

nato Coelho; Ricardo Arari-

pe Pretti Miranda; Rodrigo 

Pimentel; Rodrigo Torrero; 

Sérgio Junior; Silvia Azevedo 

De Oliveira; Suellen De Borba 

Gomes; Thais Inacio; Thiago 

De Paiva Raposo Bisquolo; 

Tiago Maia; Victoria De Cas-

tro; Vinícius Romero; Vitória 

Liz; Vitória Severo; Wilson 

Oliveira Da Silva Filho; Yuri 

César Consorti Deliberalli; 

Zaira De Oliveira Souza.
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Daniel Diaz

 

Direção

Daniel Diaz
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Rian Rezende

 

Curadoria

Filmes de Longas e Médias-Metragem

Pedro Tavares

Filmes de Curta-Metragem

Gabriel Papaléo

Games

Rian Rezende

Instalações e Artes Interativas

Daniel Diaz e Rian Rezende 

Performances 

Ana Luiza Albuquerque

Videoartes

Daniel Diaz e Rian Rezende

Produção

Daniel Diaz
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Daniel Diaz 
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Gabriel Lopes

Malude Bastos 

Rian Rezende

Redes Sociais

Bárbara Karolina

Pedro Tavares 

Rian Rezende
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Pedro Tavares
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Daniel Diaz
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Rian Rezende
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Daniel Diaz
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Bárbara Karolina
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Tradução e Legendas

Fernanda Tavares 

Gabriel Papaléo

José Landin

Pedro Tavares
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52 FILMES CURTOS 

(52 Short Films) | Frances Arpaia | Estados Unidos, 2021 | 93 min

APYÃWA (TAPIRAPÉ) IRAXAO RARYWA 
(Apyãwa (Tapirapé) Iraxao Rarywa) | Paula Grazielle Viana dos Reis, Luis 

Oliveira, Koria Tapirapé, Vandimar Marques Damas | Brasil, 2020 | 45 min

BENJAMIN ZAMBRAIA E O AUTOPANÓPTICO 

(Benjamin Zambraia e o Autopanóptico) | Felipe Cataldo |  

Brasil, 2020 | 72 min

CANÇÕES ENGARRAFADAS 1-4 

(Bottled Songs 1-4) | Chloé Galibert Lainé, Kevin B. Lee | Alemanha, 

França, Estados Unidos, 2020 | 76 min

CENTRO 
(Centro) | Peter Azen | Brasil, 2021 | 70 min

O CÉU SOCIALISTA 

(The Sky Socialist) | Ken Jacobs | Estados Unidos, 1965 | 96 min

O CÉU SOCIALISTA: ARREDORES E OUTTAKES 

(The Sky Socialist: The Environs And Outtakes) | Ken Jacobs |  

Estados Unidos, 2019 | 49 min

COM AMOR: VOLUME 1 1987-1996 

(With Love: Volume 1 1987-1996) | Michael Pilz | Áustria, 2020 | 101 min
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Lista de Obras

FILMES DE LONGA E MÉDIA-METRAGEM
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DE BAKERSFIELD PARA MOJAVE 

(From Bakersfield to Mojave) | James Benning |  

Estados Unidos, 2020 | 109 min

DESAPRENDER A DORMIR 

(Desaprender a Dormir) | Gustavo Vinagre | Brasil, 2021 | 96 min

EDIÇÃO VÍDEOS DIGITAIS COM ADOBE PREMIÈRE-PRO: 
GUIA DO MUNDO REAL PARA CONFIGURAÇÕES  
E FLUXO DE TRABALHO 
(그녀를 지우는 시간) | Hong Seong-Yoon | Coréia do Sul, 2020 | 40 min

EU ANDO SOBRE A ÁGUA 

(IWOW: I Walk on Water) | Khalik Allah | Estados Unidos, 2020 | 199 min

ICEMELTLAND PARK 

(Icemeltland Park) | Liliana Colombo | Itália, 2020 | 40 min

IMAGEM DA PERCEPÇÃO 

(Image of Perception) | Guli Silberstein | Reino Unido, 2021 | 64 min

LIMINAL 
(Liminal) | Philipe Grandrieux, Lav Diaz, Manuela de Laborde, Óscar 

Henriquez | México, França, Filipinas, 2020 | 65 min

MUDANDO DE SONHOS 

(Mudar de Sueños) | Mariana Dianela Torres | México, 2020 | 40 min

NATALIS 

(Natalis) | Raquel Monteiro | Brasil, 2021 | 49 min

S4D3 

(S4d3) | Raúl Perrone | Argentina, 2021 | 46 min
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FILMES DE CURTA-METRAGEM

SAXIFRAGA, QUATRO NOITES BRANCAS 
(Saxifrages, Quatre Nuits Blanches) | Nicolas Klotz, Elisabeth Perceval | 

França, 2021 | 77 min

SOMBRA 

(Sombra) | João Pedro Faro | Brasil, 202 | 70 min

STE. ANNE 

(Ste. Anne) | Rhayne Vermette | Canadá, 2021 | 82 min

TODA LUZ QUE PODEMOS VER 

(Toda la Luz que Podemos Ver) | Pablo Escoto | México, 2020 | 129 min

A ÚLTIMA IMAGEM 
(A Última Imagem) | Benedito Ferreira | Brasil, França, 2020 | 71 min

UM GATO SONHA COM O NORTE 

(Un Chat Revê du Nord) | Diogo Oliveira | França, 2020 | 70 min

VENHA AQUI 
(Jai Jumlong) | Anocha Suwichakornpong | Tailândia, 2021 | 69 min

VOCÊ NOS QUEIMA 

(Você Nos Queima) | Caetano Gotardo | Brasil, 2021 | 72 min

19

20

21

22

23

24

25

26

80.000 ANOS 

(80.000 Ans) | Christelle Lheureux | França, 2020 | 29 min

ABUTRE NEGRO 
(Black Vulture) | Kevin Jerome Everson | Estados Unidos, 2021 | 3 min
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AMOSTRA DE CORPOS 

(Corps Samples | Astrid de La Chapelle | França, 2020 | 14 min

ARSONISTA 

(Arsonist) | Joshua Troxler | Estados Unidos, 2021 | 11 min

AZUL PROFUNDO 
(Deep Blue) | Sebastian Wiedemann | Colômbia, em–nenhum–lugar–

durante–o–lockdown, 2020 | 8 min

BAI GOSTI / EROS AFOGADO EM LÁGRIMAS 

(bai gosti / eros afogado em lágrimas) | Vinicius Romero |  

Brasil, 2021 | 9 min

A CASA É A VIAGEM 

(A Casa é a Viagem) | Bárbara Bergamaschi | Brasil, 2020 | 15 min

CONDOR 

(Condor) | Kevin Jerome Everson | Estados Unidos, 2019 | 8 min

CONSTRUÇÃO DE UMA VISTA 

(Construção de uma Vista) | Fábio Andrade |Brasil, 2021 | 11 min

DESCOMPOSTURA 
(Descompostura) | Alline Torres, Anaduda Coutinho, Marcio Plastina, 

Víctor Alvino | Brasil, 2021 | 8 min

FASE DUPLA 

(Double Phase) | Takashi Makino | Japão, 2020 | 25 min

FEBRE 40º 
(Febre 40°) | Natália Reis | Brasil, 2021 | 7 min

O FIM DO SOFRIMENTO 

(The End of Suffering) | Jacqueline Lentzou | Grécia, 2021 | 14 min



FRONTEIRAS II 
(Fronteras II) | Victoria Maréchal | Argentina, 2020 | 19 min

AS GRANDES DISTÂNCIAS 

(As grandes distâncias) | Matheus Zenom | Brasil, 2020 | 7 min

AS GUARDIÃS DE MEMÓRIAS 
(Prisiminim nešjai) | Miglė Križinauskaitė-Bernotienė |   

Lituânia, 2021 | 14 min

LUCINA ANNULATA 

(Lucina Annulata) | Charlotte Clermont | Canadá, 2021 | 5 min

A MEMÓRIA SITIADA DA NOITE 
(A Memória Sitiada Da Noite) | Ewerton Belico | Brasil, 2021 | 25 min

A MENINA DO CAPIM-LIMÃO 

(Lemongrass Girl) | Pom Bumservicha | Tailândia, 2020 | 17 min

OS MESTRES DA TERRA 
(Masters of the Land) | Jan Locus | Bélgica, 2020 | 14 min

MIL E UMA TENTATIVAS DE SE TORNAR UM OCEANO 
(One Thousand and one attempts to become an ocean) | Wang Yuhan | 

França, China, 2020 | 12 min

RESTOS E MEMÓRIAS DE FILMAGEM 

(Film-Related Scrap and Wood Projects) | Alex Cox |  

Estados Unidos, 2021 | 7 min

SENHOR JEAN-CLAUDE 
(Monsieur Jean-Claude) | Guillaume Vallée | Canadá, 2021 | 8 min

SER FELIZ NO VÃO 

(Ser Feliz No Vão) | Lucas H. Rossi dos Santos | Brasil, 2020 | 13 min
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O SONHO DE BENNING 
(Benning’s Dream) | Leonardo Pirondi | Estados Unidos,  

Brasil, 2021 | 2 min

TE VEJO EM MEUS SONHOS 
(See you in my dreams) | Shun Ikezoe | Japão, 2020 | 18 min

TV A CABO (OU UMA NOITE NA VIDA) 

(Cable Box) | Rob Feulner | Canadá, 2020 | 17 min

UM SOL DO CÃO 
(Sundog) | Dorian Jespers | Bélgica, 2020 | 23 min

USINA DESEJO CONTRA A INDÚSTRIA DO MEDO 

(Usina Desejo Contra a Indústria do Medo) | Clarissa Ribeiro, Lorran 

Dias, Amanda Seraphico | Brasil, 2020 | 25 min

VAI! 
(Vai!) | Bruno Christofoletti Barrenha | Brasil, 2020 | 20 min

VITRINES 
(Vitrines) | Coletivo Olhares | Brasil, 2021 | 10 min

ZONA ABISSAL 

(Zona Abissal) | Darks Miranda, Luísa Marques | Brasil, 2020 | 14 min

AO VELHO MUNDO (OBRIGADO PELO USO DO SEU CORPO) 
(To the Old World (Thank You for the Use of your Body)) | Mark Leckey | 

Reino Unido, 2021 | 9 min



INSTALAÇÕES 
E ARTES INTERATIVAS

BAGATA 
(Bagata) | Heron P. Nogueira | Brasil, 2020

CARTOMANTE 

(Cartomante) | Victor Corrêa | Brasil, 2020

COISAS QUE PERDEMOS NO FOGO 

(Coisas que Perdemos no Fogo) | Thays Pantuza, Zumbido Audiovisual | 

Brasil, 2021

ESPERANDO GODOT: UMA SIMULAÇÃO 

(Waiting For Godot: A Simulator) | Nick Murray | Reino Unido, 2020

O OBSERVATÓRIO 

(The Observatory) | Laura Iancu | Estados Unidos, 2021

SPACEDOG 
(SpaceDog) | Pablo Pablo | Brasil, 2021
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CINE METRO 
(Cine Metro - Experiência Imersiva) | Eduardo Calvet Correa |  

Brasil, 2021 | 9 min

CONVERGÊNCIA MLK 

(MLK Convergence) | Joergen Geerds, Uli Futschik |  

Estados Unidos, 2021 | 11 min

GAMES
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HAPΠ : (AR)REMIX 
(HAPπ : (Ar)remix) | Wilson Oliveira Filho, Fernando C. da Silva,  

RM Santos | Brasil, 2021 | 4 min

MORANGOS COM CREME 

(Strawberries and cream) | Isabella Lazzari Rebellato |  

Reino Unido, 2021 | 3 min

NEM NATAL, NEM PARNAMIRIM 
(Nem Natal, Nem Parnamirim) | Jefferson Cabral |  

Brasil, 2021 | 2 de 30 min

PRÓXIMO/A 
(Prossimo) | Emanuelle Dainotti | Bélgica, 2020 | 5 min

AS QUATRO HISTÓRIAS DE ALICE 

(Les quatres récits d’Alice) | Myriam Jacob-Allard | Canadá, 2020 |  

4 de tempo variável em torno de 2 min

SRA. VERTIGEM 
(Ms. Vertigo) | Rona Suffer | Israel, 2019 | 15 min

TREE TRAVELLING 

(Tree Travelling: Boom the Boom!) | Maria Korporal |  

Alemanha, 2020 | duração variável

PERFORMANCES

CORAÇÕES REMOTOS: OS MACBETH 
(Corações remotos: os Macbeth) | Antonio Ventura | Brasil, 2021 | 6 min

DELAÇÃO NÃO PREMIADA 

(Delação Não Premiada) | Fernanda Vizeu | Brasil, 2021 | 25 min
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VIDEOARTES

DESENHOS DE DERIVA PARA ESCRITAS VISUAIS 
(Drift Drawings for Visual Texts) |  Gabriel Machado |  

Brasil, 2021 | 40 min

EM TROCA 

(Exchanging) | Hiroshi Atobe | Japão, 2020 | 4 min

PODE SER QUE O VENTILADOR NÃO SEJA TROCADO,  
VOCÊ NÃO CONHECE O FUTURO 
(This fan may not be replaced you just don’t know the future) |  

Dina Kelberman | Estados Unidos, 2021 | 40 min

TRANSFORMANDO TELA EM TELA 
(Transformando Tela em Tela) | Crystal Duarte | Brasil, 2020 | 6 min

A VANTAGEM DE VER E NÃO SER VISTO 
(Clever at Seeing without being seen) |  Lee Campbell |  

Reino Unido, 2019 | 17 min

VÉRNIX 
(Vérnix) | Renata de Lélis | Brasil, 2021 | 6 min
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ALÉM CÁ 
(Além Cá) | Vitória Severo | Brasil, 2020 | 3 min

ÁRVORE DE FAIA 

(Beech Tree | John Woodman | Reino Unido, 2020 | 26 min

ASTRO GÊMEO 
(Astro Gêmeo) | Chana de Moura | Brasil, Portugal, 2020 | 13 min
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15

BATALHA 

(Savaş) | Hüseyin Mert Erverdi | Turquia, 2020 | 4 min

C3-2 
(C3-2) | Shanthal Caba Mojica | Estados Unidos,  

República Dominicana, 2019 | 6 min

CHORAR 
(Crying) | Maya Skye Anderson | Estados Unidos, 2021 | 3 min

COOL FOR THE SUMMER 

(Cool for the summer) | Vitória Liz | Brasil, 2021 | 6 min

COVIS 
(Lairs) | Emma Penaz Eisner | Estados Unidos, 2020 | 2 min

CURUPIRA, BICHO DO MATO 

(Curupira, bicho do mato) | Félix Blume |  Brasil, França, 2019 | 35 min

DIVAGAÇÕES 
(Ramblings) | Tina Wilgren | Suécia, 2020 | 5 min

EH 01 QUALQUER COISA 
(Eh 01 Qualquer Coisa) | Alanis Machado | Brasil, 2021 | 14 min

ERÊKAUÃ 

(Erêkauã) | Paulo Accioly | Brasil, 2021 | 1 min

HAVERÁ DRAGÕES 
(There Be Dragons) | Suzannah Mirghani | Sudão, Quatar, 2019 | 4 min

INVASÃO 
(Invasão) | Hannah Maia | Brasil, 2021 | 3 min

INVENTANDO SENSAÇÕES 

(Inventando Sensações) | Dora Falcão | Brasil, 2019 | 2 min



LÉSBICA ENRUSTIDA 
(Lésbica Enrustida) | Bia Lee | Brasil, 2020 | 7 min

LUMENS 

(Lumens) | Muriel Paraboni | Brasil, 2020 | 5 min

MASMORRA 
(Dungeon) | Jéremy Griffaud | França, 2021 | 8 min

NATUREZA.PRADO.LONGA DURAÇÃO 
(Nature.Meadow.Long Shot | Yannick Mosimann | Suíça, 2020 | 3 min

O OUTRO LADO DO CENÁRIO 

(Scenery other end) | Tseng Yu Chin | Taiwan, 2019  | 10 min

PEQUENA SINFONIA DO SOL 
(Pequena Sinfonia do Sol) | Débora Cancio | Brasil, 2020 | 5 min

PLEUMA 
(Pleuma) | Francisco Álvarez Rios | Equador, 2021 | 8 min

POR TRÁS DAS CÂMERAS 

(Behind the Scenes) | Juniper Foam | Alemanha, 2020 | 65 min

O PROFUNDO (FUNDO) SONO 
(The Big (Deep) Sleep) | Johannes De Young | Estados Unidos, 2020 | 6 

min

PROPAGAÇÃO E DETECÇÃO 

(Propagation and Detection) | Enzo Cillo | Itália, 2020 | 8 min

QUEM É VOCÊ? 
(Who are you?) | Greg Penn | Austrália, Reino Unido, 2020 | 6 min

SEM TÍTULO #2 (VERONICA VALENTTINO) 
(Sem título #2 (Verónica Valenttino) |  Pryscilla Bettim, Renato Coelho | 

Brasil, 2021 | 3 min
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(SEMPRE) AO MEU LADO 

((Always) Next to Me) | Emma Piper-Burket | Estados Unidos, 2020 | 4 min

TAMBOR VERTICAL N’ÁGUA 
(Upright Drum In Water) | Pieter Geenen | Bélgica, 2020 | 19 min

TODOS OS PRECIOSOS JPEGS DELA (EM AMARELO) 
(All Her Precious JPEGS (On Yellow) | Matt Whitman |  

Estados Unidos,  2019 | 3 min

TREMENDO CREME 

(Tremendous Cream) | Alexei Dmitriev | Rússia, 2020 | 4 min

UM CAVALO OLHOU PRO CÉU COM ESPERANÇA DE FUGA 
(Um cavalo olhou pro céu com esperanças de fuga) | Alcimar Verissimo | 

Brasil, 2021 | 25 min

VOAR DE SI 
(Voar De Si) | Ani Cires | Brasil, 2020 | 4 min

28

29

30

31

32

33

Programa 
NOVAS PELÍCULAS ESPANHOLAS

VALDEDIÓS 

(Valdediós) | Elena Duque | Espanha, 2019 | 4 min

COLEÇÃO PRIVADA 
(Colección Privada) | Elena Duque | Espanha, 2020 | 13 min

O MAR PENTEOU A COSTA 

(El Mar Peinó a la Orilla) | Valentina Alvarado Matos |  

Espanha, 2019 | 5 min
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PROPRIEDADES DE UMA ESFERA PARALELA
(Propiedades de una Esfera Paralela | Valentina Alvarado Matos | 

Espanha, 2020 | 17 min

DOZE FILMES SAZONAIS
(Twelve Seasonal Films) | Jorge Suárez Quiñones-Rivas | 

Espanha, 2020 | 39 min

MEIHÔDÔ
(Meihôdô) | Jorge Suárez Quiñones-Rivas | Espanha, 2020 | 11 min
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