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Apresentação
É com imenso prazer que anunciamos que a 
Mostra Curta Audiovisual de Campinas chega 
a sua terceira edição. Completamos três anos 
e já contamos com mais maturidade na orga-
nização e maior reconhecimento na cidade.

Nesta edição passamos a receber produções 
maiores, de até 20 minutos, atendendo às 
solicitações dos realizadores. Essa mudança 
fez com que o perfil da mostra se alterasse: 
os curtas recebidos são mais longos, possi-
bilitando que muitos trabalhos de conclusão 
de curso se enquadrassem no tempo. Além 
disso, nesta edição passamos a fazer parte 
do Guia Kinoforum de Festivais de Cinema e 
Vídeo, publicação divulgada em âmbito na-
cional destinada a produtores audiovisuais. 
Tais fatores levaram a um crescimento na 
qualidade dos trabalhos inscritos. Outro re-
flexo foi que as sessões passaram a ser com-
postas por menos curtas, o que nos levou 
a ampliar o quadro de sessões oficiais para 
doze, quatro a mais que em 2007, para man-
ter a média de trabalhos exibidos.

Das mais de 200 inscrições recebidas foram 
selecionados 78 curtas-metragens para as 
Sessões Oficiais, que levam os nomes de 
antigos cinemas de rua de Campinas e são 
avaliadas pelo Júri popular, e 26 curtas para 
as programações especiais, somando mais 
de 20 horas de projeção.

Este ano duas novidades foram implementa-
das na programação. Uma foi a criação de 
uma programação infantil: as sessões da 
Mostrinha, com curadoria de Maurício Squa-
risi, destinada às crianças da rede pública de 
educação; e a Sessão Matinê, uma seleção 
infantil indicada pelo Comitê de seleção den-
tre os inscritos. A segunda novidade foi a cri-
ação do Curta Campinas, uma programação 
especial destinada a curtas da cidade. 

Ainda na programação especial teremos: 
uma sessão em parceria com o Festival de 
Cinema Super-8 de Campinas; uma sessão 
com a projeção em 16mm de dois clássicos 
do cinema marginal; uma Sessão em parce-
ria com o Projeto Telinha de Cinema; e uma 
Sessão de Cinema no Largo do Rosário em 
parceria com a Secretaria de Cultura.

Buscando mais uma vez estimular discussões 
sobre os caminhos do vídeo e do cinema no 
atual cenário nacional, teremos bate-papos 
após algumas das sessões especiais, um 
debate com representantes dos diferentes 
meios de comunicação sobre a veiculação do 
curta-metragem e um encontro entre os 

catalogo final.indd   4 2/10/2008   13:22:36



�

curta-metragistas da região para discutir so-
bre as formas de produção.

Além das discussões teóricas teremos o es-
paço da prática através das oficinas. Essas 
atividades práticas buscam cobrir áreas di-
versas do campo da produção audiovisual, ao 
mesmo tempo que são uma forma de aproxi-
mar o público da técnica, desmistificando os 
processos de realização. Os resultados destes 
trabalhos coletivos serão exibidos na sessão 
de encerramento.

Neste espaço que é a Mostra Curta Audiovi-
sual pretendemos articular os jovens produ-
tores com o público local para que a produção 
regional também cresça. Ter um panorama 
do que está sendo produzido em diferentes 
partes do Brasil com diferentes formas de 
pensamento, financiamento e execução faz 
crescer nosso vocabulário audiovisual.  

Portanto, convidamos todos para essa pro-
gramação que foi pensada com muito carin-
ho e dedicação e que precisa, para se re-
alizar efetivamente, da presença de vocês. 
Agradecemos a todos os realizadores que 
enviaram seus trabalhos. E não custa lem-
brar que toda a programação é gratuita. 

Desejamos uma ótima mostra para todos! 

A organização

Além da máxima já tantas vezes repetida, da 
grande diversidade de modos de produção 
e de conteúdo estéticos na nova geração de 
curtas-metragens realizados no Brasil, o que 
se faz importante é expandir os meios de 
exibição destes curtas, através de mostras, 
festivais e cineclubes. A acessibilidade tec-
nológica aliada ao alargamento dos espa-
ços de exibição é o que pode fazer com que 
esta produção seja mais auto-crítica e possa 
se pensar como curta-metragem, principal-
mente os de baixo orçamento, independen-
tes, cheios de potência criativa. O que pa-
rece necessário é que, além do público, os 
novos cineastas vejam curtas-metragens e 
explorem com mais desenvoltura o aspecto 
da concisão. Se produzir tornou-se relativa-
mente simples, também é preciso complexi-
ficar o ver.

Comitê de Seleção

Apresentação
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José Raimundo 
Cavalcante, foje de 
casa aos 12 anos no 
rumo de Fortaleza 
onde começa a 
sua paixão pelo 
cinema....

sessão alvorada

Adriano Lima
Fortaleza – CE
16’ (doc,2007)

CINE ZÉ SOZINHO

adrianolima@fortalnet.com.br

Dois assassinos 
de gangues rivais 
sobrevivem a um 
tiroteio. Agora 
frente a frente 
discutem se vale a 
pena “terminar o 
serviço”.

Eduardo Sertorio
São Paulo – SP
10’ (fic,2007)

HATTARI

elderfraga@elderfraga.com
www.helderfraga.com

A recusa do 
espetáculo.(Anti-
filme bruitista-
situacionista).

Leonardo Pinto
São Paulo – SP
6’ (outro,2008)

DESENQUADRAMENTO

tupidada@hotmail.com

Em busca de 
um último trago 
de cachaça, um 
velho percorre os 
corredores de seu 
edificio deparando-
se com as mais 
inusitadas figuras e 
situações.Ernesto Molinero

Salvador – BA
3’50” (cilpe,2008)

COPO D´AGUA

ernesto@plano3cinema.com
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sessão alvorada

adrianolima@fortalnet.com.br

elderfraga@elderfraga.com
www.helderfraga.com

tupidada@hotmail.com

ernesto@plano3cinema.com

Júlio e Eunice 
são catadores de 
recicláveis e vivem 
marginalizados no 
sistema capitalista. 
“Eles não vão a 
Daslu” traz os 
conflitos, alegrias e 
angustias de 1 dia 
de suas vidas.

Vinícius Zanotti
Campinas – SP

19’46” (doc,2007)

ELES NÃO VÃO A DASLU

vinicius.zanotti@gmail.com 

O vídeo busca 
realizar um 
processo que 
conecta pedaços 
da memória, 
vindas de imagens, 
janelas, reflexos 
e movimentos, 
gerando novas 
idéias.

Rodrigo Quik
Nova Lima – MG

3’32” (arte,2007)

MEMORIA ARTIFICIAL

contato@quik.art.br
www.quik.art.br

Um solitário escritor 
é atormentado 
por estranhas 
criaturas em seu 
apartamento. 
Inspirado no poema 
“Elegia 1938” de 
Carlos Drummond 
de AndradeLeonardo Cata Preta

Belo Horizonte – MG
14’59” (ani,2007)

MORADORES DO 304

lcatapreta@gmail.com
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sessão bijou
Clipe em animação 
da música “red 
blues” da banda 
Del-O-Max

Daniel Ferreira
Campinas – SP

2’20” (clipe,2007)

RED BLUES

danielpferreira@yahoo.com.br
www.7luas.com.br

Documentário de 
ficção contando 
a história de um 
musico com dez 
dedos na mão 
esquerda. Ao 
longo da história 
a lembrança do 
falecido causa 
reações adversas 
nos personagens.

Dário José
São Paulo – SP

15’10” (fic, 2008)

EDSON CARLOS PINGÜIM

dario@belinafilmes.com

Um recorte sobre 
a questão do lixo 
na visão daqueles 
que trabalham com 
este subproduto 
da humanidade. 
Varredores de rua 
e coletores de 
lixo abrem suas 
bocas para falar 
do trabalho de 
limpeza urbana 
que executam e 
da problemática 
do lixo na qual 
estão diretamente 
inseridos.

Lígia Benevides & Marcela 
Borela

Goiânia – GO
19’ (doc, 2007)

BOCA NO LIXO

marcelaborela@gmail.com

Cada pessoa vê a 
realidade segundo 
a sua própria 
ótica. Porém só o 
censo critico do 
brasileiro consegue 
definir tão bem as 
circunstâncias...

Eliane Gordeeff & Cláudio 
Roberto 

Rio de Janeiro – RJ
1’20” (ani, 2007)

NO MUSEU

claudio@quadrovermelho.com.br
www.quadrovermelho.com.br
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sessão bijou
danielpferreira@yahoo.com.br
www.7luas.com.br

dario@belinafilmes.com

marcelaborela@gmail.com

claudio@quadrovermelho.com.br
www.quadrovermelho.com.br

É uma divertida 
jornada de um 
garoto, desde sua 
sala de aula até o 
banheiro da escola, 
vencendo alguns 
de seus medos de 
infância.

Ernesto Molinero
Salvador – BA
5’ (fic, 2007)

MENINOS

ernesto@plano3cinema.com

Um documentário 
sobre o arquivo 
de cinema, 
considerado um dos 
maiores do Brasil, 
do jornalista Ivan 
Valença.

Fábio Rogério
Aracaju – SE

14’58” (doc, 2008)

O ARQUIVO DE IVAN

ninaerogerio@yahoo.com.br

Encontros e 
desencontros 
de um casal 
contemporâneo.

Carlos Roberto Lopes
Campinas – SP

8’57” (fic, 2008)

ROMEU E JULIETA 
TUDO TEM UM COMEÇO

carobelopes@hotmail.com
www.carobelopes.com.br

Neco e Vera, 
amigos da época 
de faculdade, 
se reencontram 
numa livraria e 
não conseguem 
dialogar com 
a mesma 
naturalidade de 
antes. A medida 
que o tempo passa, 
o espectador 
percebe que nem 
sempre o que é dito 
entre eles, condiz 
com o que de fato 
estão pensando.
 

Mauricio Rizzo
Rio de Janeiro – RJ
9’35” (fic,2007)

QUINTAS INTENÇÕES

anacris@zuccanet.com.br
www.zuccanet.com.br
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O documentário 
conta a 
impressionante 
história de um 
homem obstinado a 
planejar e controlar 
sua morte. É um 
filme sobre a 
liberdade, a vida e 
a morte.

Débora Diniz
Brasília – DF

18’ (doc, 2007)

SOLITÁRIO ANÔNIMO 

imagenslivres@anis.org.br
www.anis.org.br

A partir de algumas 
situações forjadas, 
deixamos Valter 
José Maria Filho- 
pós doutorando em 
filosofia pela USP 
e diretor de vídeos 
pornôs – agir livre e 
espontaneamente.Eduardo Kishimoto

São Paulo – SP
15’ (outro, 2007)

A PSICOSE DE WALTER

ekishimoto@gmail.com

O retrato de uma 
pessoa anônima 
e a sua trajetória 
em busca de uma 
identidade e de 
uma conjuntura.

Gustavo Beck
Rio de Janeiro – RJ
12’ (outro, 2007)

ISMAR

gusbeck@hotmail.com

Fábula infantil 
adaptada á 
realidade brasileira.

Cláudio Roberto
Rio de Janeiro – RJ

4’ (ani, 2006)

OS TRÊS PORQUINHOS

claudio@quadrovermelho.com.br
www.quadrovermelho.com.br

sessão ca sablanca
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imagenslivres@anis.org.br
www.anis.org.br

ekishimoto@gmail.com

gusbeck@hotmail.com

claudio@quadrovermelho.com.br
www.quadrovermelho.com.br

No coração 
da floresta 
Amazônica, quatro 
descendentes de 
índios assumem sua 
homossexualidade 
e contam suas 
histórias.

Emilio Gallo
Rio de Janeiro – RJ
10’14” (doc, 2007)

TIBÍRA É GAY

luminifilmes@luminifilmes.com.br
www.luminifilmes.com.br

Um dia de trabalho 
de um vingador de 
aluguel e o passado 
que determinou 
seu presente. Cruz, 
uma ex-promessa 
do boxe, perdeu 
a juventude, a 
carreira, qualquer 
ilusão amorosa. 
Hoje, ele conhece a 
vida e aplica surras, 
encomendadas e 
pagas.

Estevan Santos
São Paulo – SP

12’33” (fic, 2007)

CLINCH

pesquisa@brasileirafilmes.com
www.brasileirafilmes.com

Uma tentativa 
de capturar as 
imagens reais da 
cidade.

Glaucia Soares, Janaina de 
Paula & Michelline Helena

Fortaleza – CE
1’ (outro, 2008 )

6.5 MEGAPIXELS

michellini.helena@gmail.com

sessão ca sablanca
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Tudo é igual,mesmo 
que seja diferente.

Essi Rafael
Aquidauana – MS
15’41” (fic, 2008 )

O HOMEM O TEMPO E A BUNDA

essirafael@hotmail.com
www.youtube.com/essirafael

Um sound system 
no cemitério.Gogo 
boy no atabaque.
Uma TV no terreiro.
É um filme sobre o 
sagrado e o profano 
nas incorporações 
do mito Clara 
Nunes.Marcelo Caetano

São Paulo – SP
14’ (outro, 2008 )

A TAL GUERREIRA 

Um relato histórico 
das diretas. Já em 
Campinas, sob o 
ponto de vista de 
alguns personagens 
que fizeram parte 
desse episódio.

Amira A. P. Camargo, Gabriela 
Angeli & Marcelo Panunto

Campinas – SP
19’57” (doc, 2007)

MEMÓRIAS DIRETAS

amiracamargo@hotmail.com

sessão coliseu
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essirafael@hotmail.com
www.youtube.com/essirafael

amiracamargo@hotmail.com

De um mundo 
escuro ele sai para 
a procura de um 
mundo de luz e 
cor, percorrendo 
um caminho ardue 
e perigoso. Ao 
atingir esse sonho 
vê-o volatizar-
se e reduzir-se 
novamente a 
solidão e silêncio, 
talvez por sua 
precipitação. 
De volta ao seu 
mundo real volta a 
tentar, pois precisa 
de respostas 
e a esperança 
permanece viva.

Igor Pitta Simões
Florianópolis – SC

11’ (ani, 2007)

O PESCADOR DE SONHOS

igor_pitta@hotmail.com

Nas escadas de 
serviço de um 
prédio residencial, 
meninas fumam 
escondido dos pais. 
Tiram suas roupas, 
para evitar que o 
cheiro de fumaça as 
denuncie. Cora tem 
30 anos. Ela mora 
no mesmo prédio 
que as meninas 
e está presa em 
um casamento 
infeliz. A mulher 
surpreende as 
meninas fumando. 
A partir daí, inicia 
seu caminho à 
liberdade

Vera Egito
São Paulo – SP
15’ (fic, 2007)

ESPALHADAS PELO AR

sessão coliseu

patti@ioiofilmes.com
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Uma senhora 
passa seus dias 
na compania de 
um pássaro. Um 
filme sobre a 
relações afetivas 
e as alternativas 
para não se sentir 
sozinho.Douglas Soares

Rio de Janeiro – RJ
9’10” (doc, 2008)

MINHA TIA, MEU PRIMO 

doug.p.soares@uol.com.br

Um lutador 
fracassado que 
é tratado como 
animal pelo seu 
chefe tem a grande 
chance de dar um 
revez na sua vida. 
Um melancólico 
retrato da solidão 
mostrado através 
do universo das 
lutas clandestinas.

Juliano Luccas
Campinas – SP
20’ (fic, 2008)

LUCHADOR

ju@julianoluccas.com
www.julianoluccas.com

Um livre exercício 
experimental 
sobre imagens da 
dança de Adílson 
Nascimento.

Sérgio Puccini
Campinas – SP
3’ (outro, 2008)

ENTRE-IMAGENS

javalipro@yahoo.com.br
http://javalipro.blogspot.com

Uma menina 
vivencia uma 
atmosfera 
mortificante, 
sufocada pelo 
silêncio e o vazio 
existencial, 
desintegrando 
enquanto 
perambula entre a 
ilusão e a realidade 
sombria.

Bárbara Schulte Lucin
Porto Alegre – RS
14’40” (fic, 2007)

VERMELHO DESBOTADO

babbi.lol@gmail.com

sessão jequetibá
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doug.p.soares@uol.com.br

ju@julianoluccas.com
www.julianoluccas.com

javalipro@yahoo.com.br
http://javalipro.blogspot.com

babbi.lol@gmail.com

Março de 2008, 
em Picuí, pequena 
cidade do sertão 
Paraibano chega a 
telefonia celular.

Tiago Melo
Recife – PE

7’ (doc, 2008 )

CELULAR PICUÍ

tiagomel@terra.com.br

Fala povo: Qual 
filme você faria 
em 03 minutos de 
duração?

Adriana de Andrade
Brasília – DF

3’30” (doc, 2008 )

IDEIAS DO POVO

adrianadeandrade@yahoo.com.br

Um filme delicado 
sobre o universo 
de descobertas 
e expectativas 
dos adolescentes 
quando se deparam 
com o amor.

Mariana Bastos
São Paulo – SP
17’ (fic, 2007)

PERTO DE QUALQUER LUGAR

patti@ioiofilmes.com

sessão jequetibá
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Absolutamente 
Anselmo! É um 
documentário 
que pretende não 
apenas realçar 
a importância 
do cineastra 
Anselmo Duarte 
para o cenário 
cinematográfico 
nacional, mas 
também seu legado 
e as inovações 
por ele trazidas ao 
cinema brasileiro.

Thalita Sdroiewski Uba
Curitiba – PR

19’58” (doc, 2007)

ABSOLUTAMENTE ANSELMO

uba_thali@yahoo.com.br

Jorginho é um 
menino que quer 
soltar pipa como 
as outras crianças 
da favela. Sua 
mãe não o deixa 
sair de casa. Em 
sua busca por 
liberdade,encontra 
Diego e Rodrigo,que 
vivem outro lado 
do cotidiano na 
periferia.

Leonardo Bello
São Paulo – SP

15’35” (fic, 2008 )

PIPA

joaoschnorr@yahoo.com

Dois amigos fazem 
uma aposta. Cabe 
ao romântico e 
idealista Caco, 
elencar as 
vantagens dos 
relacionamentos 
a dois. Ao cético/ 
ciumento Edu,as 
desvantagens. 
Quem se calar 
primeiro, paga a 
pizza..

Pedro Struchi
Campinas – SP
13’ (fic,2008)

PRÓS E CONTRAS

pedrostruchi@yahoo.com.br

sessão o uro verde
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uba_thali@yahoo.com.br

joaoschnorr@yahoo.com

pedrostruchi@yahoo.com.br

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

Cavi Borges
Rio de Janeiro – RJ

11’ (fic, 2008 )

ENGANO

fabiola@cavideo.com.br
www.cavideo.com.br

Documentário 
sobre o ex-lutador 
de boxe,Nilzon 
Garrido, que 
montou embaixo 
de um viaduto 
em São Paulo, 
uma academia 
de boxe para 
crianças carentes, 
albergados e 
moradores de rua.

Allan dos Santos
Diadema - SP

8’3” (doc,2007)

GARRIDO

cinemaedocumentário@gmail.com

A cidade sob o 
ponto de vista 
de uma câmera 
de pneu, uma 
pilula gigante e 
as reações das 
pessoas.

Bia Flecha
São Paulo – SP

2’20” (outro,2007)

 O DIA EM QUE O PNEU DO CARRO 
DO ALE SAIU PARA DAR UM ROLÊ

pesquisa@brasileirafilmes.com
www.brasileirafilmes.com

Retrata um aspecto 
do dia a dia de 
um padre de 
uma paróquia do 
interior.

Joaquim Haickel
São Luis – MA

4’13” (fic, 2008 )

PADRE NOSSO

pguarniceproducoes@hotmail.com

sessão o uro verde
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Todos os dias, o 
“Seu Lolô” leva 
pão fresquinho de 
porta em porta e 
oferece também 
o “Lambedor do 
Lolô”- um produto 
medicinal fabricado 
por ele mesmo que 
tem aliviado até 
seus problemas 
financeiros.

Carlos Normando
Fortaleza – CE
15’ (doc, 2008)

“LOLÔ S.A.”

normando@netbandalarga.com.br

Toninho, um menino 
guloso, recebe a 
visita da pisadeira 
durante o sono.

Ricardo Carneiro
Brasília – DF

2’5” (ani, 2007)

A PISADEIRA

nana_mota@yahoo.com.br
www.adrianamota.com.br

Um anti Papai 
Noel, um dia 
ausente. Toda 
ação é presente. 
É preciso então 
continuar, faze-los 
rir, consumo, com 
sumo humano.

Carlos Segundo & Chico de Assis
Uberlândia – MG
13’29” (fic,2008)

26 DE DEZEMBRO

tchequetche@gmail.com
www.curta26dedezembro.blogspot.com

sessão real
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normando@netbandalarga.com.br

nana_mota@yahoo.com.br
www.adrianamota.com.br

tchequetche@gmail.com
www.curta26dedezembro.blogspot.com

Um rapaz, dono 
de uma dramática 
história de vida, 
participa de um 
documentário onde 
um jovem cineastra 
se apropria de 
métodos pouco 
usuais para 
descortinar a sua 
intimidade.

Diego Gozze
São Paulo – SP
13’ (doc,2007)

UM RIDICULO EM AMSTERDÃ

diego.gozze@yahoo.com.br
http://umridiculoemamsterdam.
blogspot.com

Em 2000 um grupo 
de manifestantes 
ocupou um grande 
shopping da zona 
sul do Rio de 
Janeiro. O filme 
recuperou imagens 
de arquivos e traz 
entrevistas de 
alguns personagens 
7 anos após os 
incidentes dessa 
manifestação.

Vladimir Seixas
Rio de Janeiro – RJ

20’ (doc, 2008)

HIATO

pesquisa@brasileirafilmes.com
www.brasileirafilmes.com

X Coração conta a 
história do amor 
platônico de Alex, 
o chapista que 
faz o melhor xis 
da cidade, por 
Val, a band-líder 
que freqüenta a 
lanchonete que ele 
trabalha.

Lisandro Luis Santos
Porto Alegre – RS

11’30” (ani, 2007 )

 X CORAÇÃO

lisandro@cartunaria.com.br
www.cartunaria.com.br

sessão real
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Desde o principio 
do homem se 
busca uma forma 
de interpretar 
sinais da natureza. 
No mundo pós 
moderno,esse 
interesse se 
perdeu. No sertão 
do Ceará, profetas 
traduzem previsão 
em esperança.

Márcia Paraíso
Florianópolis – SC
15’ (outro, 2007)

PROFETAS DA CHUVA E DA 
ESPERANÇA

paraiso@pluralfilmes.com.br

Um mundo 
imaginário, duas 
pessoas, duas 
buscas e uma 
terceira perna.

Gabriel Medeleh, Caroline Ro-
driguel, Felipe Barquete, Victor 

Guerra & Thiago Pedroso
São Carlos – SP

11’10” (outro, 2008)

CONTOS DE FADA

kahledao@yahoo.com.br

“No olho da 
rua”mostra, por 
meio de uma edição 
ágil e depoimentos 
fragmentados, 
assim como 
samplers do RAP, 
a realidade de 
um movimento 
cultural de 
resistência vivendo 
na sociedade do 
capital.

Luis Eduardo Neves da Silveira
Vila Velha – ES

19’20” (doc, 2008)

NO OLHO DA RUA

dudunews@hotmail.com

sessão recreio
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paraiso@pluralfilmes.com.br

kahledao@yahoo.com.br

dudunews@hotmail.com

Uma mulher 
pressentindo a 
sua morte retorna 
a casa que viveu 
quando era criança, 
lembranças e 
sensações de um 
lugar que parece 
perdido no tempo.Emerson Muzelli

Ribeirão Pires – SP
6’40” (doc,2007)

CAFÉ AMARGO

emersonmuzeli@hotmail.com

Fuja da rotina!

Controle Remoto Filmes
São Paulo – SP
5’ (clipe, 2008)

DIARIA-MENTE
bgraziano@bol.com.br
myspace.com/controleremotofilmes

A paixão pelo 
ônibus relatada 
por aqueles que 
tem como “hobby” 
estudar e apreciar 
tudo sobre este 
meio de transporte 
em SP.

Cristina G. Muller
São Paulo – SP

12’40” (doc, 2007 )

BUSÓLOGOS

cris_gmuller@yahoo.com.br

sessão recreio
A partir de uma 
dorzinha incômoda 
e constante, o que 
fazer?Essa pequena 
comédia tenta 
responder essa 
questão.

Lau Oliveira
Campinas – SP
1’12” (fic,2007)

 O GUARDA CABEÇAS

santiago_che@yahoo.com
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Em meio a predios 
altos e uma grande 
movimentação 
da capital, há 
lugares em que nos 
remetem a uma 
cidade perdida.

Luciano Coelho
Curitiba – PR

17’ (doc, 2007)

VIDA DE BALCÃO

luciano_coelho@uol.com.br
www.projetoolhovivo.com.br

Secretaria 
executiva de 
aproximadamente 
50 anos,perde 
seu emprego. 
Sem qualquer 
esperança,frente 
as forças da 
globalização, sua 
idade avançada 
frente ao mercado 
de trabalho e a 
falta de vagas, 
se vê tomada 
por sua angustia 
atravessando 
planos 
imagéticos de seu 
inconsciente.

Marco Túlio Caetano & 
Rodrigo Calafange

Rio de Janeiro – RJ
9’33” (fic, 2008)

ANGÚSTIA

felix_ferreira@ig.com.br

Um paralelo entre o 
documentário sobre 
Francisco de Souza, 
deficiente visual 
e as intervenções 
de um poeta 
desiludido com a 
superficialidade das 
relações humanas.Douglas Siqueira

Campinas – SP
19’30” (doc, 2008)

TEMPESTADE!

doug_siqueira@yahoo.com.br

sessão regente
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luciano_coelho@uol.com.br
www.projetoolhovivo.com.br

felix_ferreira@ig.com.br

doug_siqueira@yahoo.com.br

Recorte singular 
e poético sobre a 
vida e obra de uma 
das vozes mais 
importantes da 
literatura brasileira, 
a escritora Hilda 
Hilst.

Ricardo Dias Picchi
Campinas – SP

16’45” (doc,2007)

SIMPLESMENTE HILDA

ricardo@nadaaudiovisual.com.br
www.incurta.com.br

Trata-se do registro 
de movimentos 
da memória que 
reconstituem em 
encontro de um 
coral em diferentes 
tempos e espaços, 
projetando os 
personagens em 
uma narrativa 
não-linear que 
determina 
porém,um inicio e 
um fim.

João Maria
Campinas – SP
5’ (outro, 2007)

CANÇÃO EGOISTA PARA UM 
DUETO EM DÓ

nina-giovelli@yahoo.com.br

Marquinhos teve 
seu vicio em 
drogas curado 
por um milagre. 
Evangélico, é dono 
e trabalha em uma 
barraca no reduto 
gay mais famoso do 
Rio:No posto 9 da 
praia de Ipanema.

Waleska Praxedes
Rio de Janeiro - RJ

3’ (outro,2008)

EU DIGO SIM A JESUS E VOCê?

praxedes.waleska@gmail.com

sessão regente
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Documentário 
sobre as travestis. 
Suas vidas e 
opiniões sobre a 
transsexualidade.

Cyra Maria, Paula Schober & 
Fernando Junco

Campinas – SP
19’40” (doc, 2007)

MINHA MENINA

patriciacastilho2@yahoo.com.br

Três mulheres 
retornam ao sótão 
do passado onde 
habitam cicatrizes 
e sombras. Três 
memórias relatam 
o que é preciso 
lembrar para não se 
esquecer de si Três 
marcas apontam a 
trilha possível de 
um luminoso porvir.

Douglas Pinheiro
Goiânia – GO

13’12” (doc, 2008)

MEMORIAS DE SOMBRAS

dougpinheiro@uol.com.br

Através do celular , 
um homem instaura 
insegurança nas 
cidades.

Isaac Donato
Salvador – BA

4’10” (outro, 2008)

TORPEDO V.1511

dougpinheiro@uol.com.br

sessão rink
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patriciacastilho2@yahoo.com.br

dougpinheiro@uol.com.br

dougpinheiro@uol.com.br

Dentre todas 
as dificuldades, 
desafios e conflitos 
que passamos ao 
longo da vida, o que 
fazer quando não 
há mais respostas e 
só lhe resta aceitar 
o caminho a seguir.

 A JORNADA

falecom@omni.art.br
www.omni.art.br

Depois de um 
grave acidente 
com Charlie, seu 
marido, Keyt tenta 
preservar o lado 
apaixonado da 
sua relação. Tenta 
construir seu 
relacionamento 
através de 
situações que ela 
cria para atenuar o 
silêncio e reafirmar 
sua paixão pelo 
marido.

Joaquim Haickel
São Paulo – SP

17’18” (fic, 2008)

PELO OUVIDO

guarniceproducoes@hotmail.com

É sob os olhos 
amedrontados de 
uma família de elite 
que enxergamos 
uma revolução 
social de grandes 
proporções. O 
medo traz a tona 
sentimentos 
obscuros, capazes 
de levarem 
ao colapso da 
sanidade e do 
convívio

O DESGOSTO DÁ MAIS LENHA PARA 
PENSAR

carloseduardo.mva@gmail.com

sessão rink
Felipe Altenfelder

São Carlos – SP
15’ (outro,2008)

Fabrício Mafezoli
São Paulo – SP

3’53” (ani,2008)
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Um rastafári 
vivendo na grande 
Babylon.

Carlos Vinícius & Emílio Domin-
gos

Rio de Janeiro – RJ
17’ (fic, 2007)

PRETINHO BABYLON

fabiola@cavideo.com.br
www.cavideo.com.br

Um funcionário 
de um laboratório 
de anatomia e 
algumas histórias 
pra contar...

Diego Benevides
João Pessoa – PB

8’ (doc, 2007)

O GUARDADOR

labroarte@gmail.com

Um passageiro 
“incomum” fica 
estático e invisível 
em meio a multidão 
de pessoas que 
circulam no 
terminal rodoviário 
de Campinas. Um 
retrato da solidão.Rafael Salazar

Campinas – SP
6’48” (do c, 2008)

PASSAGEIRO

rafaelsalazar149@hotmail.com

sessão voga
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fabiola@cavideo.com.br
www.cavideo.com.br

labroarte@gmail.com

rafaelsalazar149@hotmail.com

Um homem sentado 
em um banco de 
praça. Uma mulher 
que passa atraindo 
sua atenção. 
Uma cena que se 
repete na rotina...
Uma surpresa os 
aguarda.

TODO DIA AO MEIO DIA

javalipro@yahoo.com.br
http://javalipro.blogspot.com

Em crise de 
identidade, Luiz 
inspira-se na 
imagem de sua 
amada Rosa, 
cúmplices,os dois 
experimentam uma 
relação que supera 
os esteriótipos dos 
antigos padrões do 
amor.

POR DENTRO DELA

vh.garcia@uol.com.br
www.vhsimoes.zip.net

Alan Medina e Victor Hugo 
Simões

São Paulo – SP
10’34” (fic,2008)

Alessandra Brum
Campinas – SP
4’ (fic,2008)

sessão voga

Na província de São 
Pedro, três jovens 
comandam o 4º 
distrito e buscam 
fama com a benção 
de uma figura 
misteriosa.

OS BOÇAIS

clarissefb@hotmail.com

Na busca do 
significado de uma 
palavra, uma outra 
visão do mundo.

IMPEJ

dougpinheiro@uol.com.br

Rafael de Almeida
Goiânia – GO

9’15” (doc,2007)

Lufe Bollini
Porto Alegre – RS
16’39” (fic,2008)
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Um corpo que faz 
o seu espetáculo 
para todos os olhos, 
tal como faria para 
olhar nenhum. O 
suor. O cansaço. 
A imobilidade. Um 
corpo anda pela 
cidade,poderia ser 
para nenhum olhar, 
no entanto a vida 
se faz para todos os 
olhos.

Ythallo Rodrigues
Fortaleza – CE

15’44” (outro, 2007)

DAMA DA NOITE

festivaisescoladeaudiovisuais@gmail.com

Mímesis conta 
a história de 
um homem 
atormentedo 
por um pecado 
imperdoável.Ao 
relembrar seus 
erros ele divaga 
sobre a falta de 
perspectiva. 

Francisco Antunes
Porto Alegre – RS

5’ (fi c, 2008)

MÍMESIS

fi koantunos@gmail.com

Nunca coma as 
frutas vermelhas...

Juliano Reina
Balneário Camboriú - SC

20’ (ani, 2007)

NEOSAMBA

julianoreina@gmail.com

sessão windsor
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festivaisescoladeaudiovisuais@gmail.com

fikoantunos@gmail.com

julianoreina@gmail.com

Em uma sociedade 
em que para muitos 
o sexo é o maior 
dos tabus, o prazer 
sexual é quase uma 
perversão... um 
casal comemora 
seu aniversário de 
casamento.

COISAS DE CASAIS – 
1º ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO

producao@cinemaelefante.com.br
www.cinemaelefante.com.br

Um dia comum na 
rotina de um jovem 
casal. Tudo seria 
perfeitamente 
normal se as 
personagens 
fossem manequins 
de loja.

CORPO FRIO

festivaisescoladeaudiovisuais@
gmail.com

André Dias
Fortaleza – CE

13’38” (ani,20078)

Juliano Verardi
Porto Alegre – RS

12’ (fic,2007)

sessão windsor
sessão de temática adulta
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atividades   paralelas
Oficinas Práticas
Produção de Vídeo- Documentário
Produção de um vídeo documentário de curta-
metragem coletivo, com temática ligada ao 
cotidiano dos participantes.
Ministrantes: Carol Prado, Roberto Limberg-
er, Léo Crevelário e Daniel de Almeida
Carga horária: 24h
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
Datas: de 15/10 a 18/10
Horário: 13h – 18h

Bricolagem Audiovisual
Conforme a proposta da edição anterior, esta 
oficina pretende produzir duas obras audiovisuais 
partindo de um mesmo roteiro, previamente 
preparado pelos coordenadores da oficina com 
intuito de colocar os inscritos em contato com 
problemas comuns da produção de vídeos e 
filmes.
Ministrantes: Céila Harumi, Ananda Filipi, 
Adriana Galvão, Mateus Loner e Paulo Poft
Carga horária: 8h
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
Data: 19/10
Horário: 10h – 18h

Animação STOP-MOTION
Oficina de animação básica que utilizará o re-
curso do pixelation (animação quadro a quadro 
de pessoas e objetos) para produzir um vídeo de 
curta-metragem.
Ministrante: Victor Epifanio
Carga horária: 8h
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
Data: 20/10
Horário: 10h – 18h

Direção de Arte
ntrodução aos principais conceitos de Direção 
de Arte através de aula teórica e prática que 
mostram um pouco do que é cenografia e fig-
urino especificamente para cinema e vídeo.
Ministrantes: Helô Cardoso e Simone Maurer
Carga horária: 8h
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
Data: 22/10
Horário: 10h – 18h
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atividades   paralelas
Trilha Sonora para o Cinema
Apresentar as relações entre as linguagens musi-
cal e audiovisual, ressaltando a importância do 
áudio na composição de uma obra cinematográ-
fica.
Ministrantes: Otávio Martigli e Léo Crev-
elário
Carga horária: 8h
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
Data: 23/10
Horário: 10h – 18h

Debates e Palestras
O design de aparência de atores e a 
construção de personagens no cin-
ema japonês contemporâneo 
Filmes como “Memórias de uma gueixa”, “Zatoi-
chi”, “Dolls” e “Shinobi” e as animações “Anima-
trix”, “Tekkonkinkreet” e “Paprika” conduzirão 
esse encontro em que discutiremos a criação da 
visualidade dos personagens no cinema con-
temporâneo japonês, com base no conceito de 
design de aparência de atores e no pensamento 
da Escola Semiótica de Tártu-Moscou. 
Local: Museu da Imagem e do Som - MIS
Data: 19/10 Horário: 16h30
Palestrante: Adriana Ramos

A veiculação do curta-metragem
Representantes de diversas áreas discutem os 
veículos para a distribuição do curta-metragem. 
Local: Auditório do IA - Unicamp
Data: 22/10 Horário: 16h30
Mediador: Adilson Ruiz
Convidados: Carlos La Bella (TV Cultura), 
William Hinestrosa (Festival Internacional 
de curtas-metragens de São Paulo), Daniela 
Arruda (Porta Curtas), e Moema Muller (Pro-
gramadora Bras  il).

Bate-papo com realizadores
Convidamos os curta-metragistas para discutir e 
trocar experiências sobre a produção audiovisual. 
Local: Museu da Imagem e do Som - MIS
Data: 23/10 Horário: 19h
Mediador: Mariana A. Maurer 
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programas   especiais
Sesssão de Abertura
Curtas do acervo do MIS
Curadoria de Mariana A. Maurer
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
Data:17/10  Horário: 20h
Dez jingles para Oswald de Andrade (14’)
Rolf de Luna Fonseca (Cineclube Universitário) - Campinas, 1972, FIC
Homenagem a Oswald de Andrade em dez mini-episódios

Aconteceu um dia (2’)
Heloísa Alvim – Núcleo de Cinema de Animação de Campinas 
Campinas, 1979, ANI
Stop-motion em massinha de modelar com trilha de Carlos 
Gomes. 

As aventuras do Dr. A. Venca (5’)
Alfredo Roberto Alves - Campinas, 1950, FIC
O diretor satiriza a própria profissão nesta comédia sobre as 
peripécias de um alucinado dentista que utiliza esdrúxulos e 
assustadores instrumentos.

Moda da pinga (4’)
Wilson Lazaretti – Núcleo de Cinema de Animação de Campinas.
Campinas, 1981, FIC

Stop-Motion com letra de Inezita Barroso

Sessão Matinê (91’)

Sessão infantil selecionada pela comissão de 
seleção dentre os curtas inscritos na Mostra.
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
Datas: 18/10 Horário: 14h

DESCOBRINDO CAMPINAS, A PRINCESA D´OESTE
Daniel Machado Faria, Campinas – SP (doc,2008,6’)
Mini documentário sobre Campinas, em que podemos obser-
var sua história e suas atrações através de fotos com diversos 
temas.
dmfaria@gmail.com

CRIANÇAS QUE SONHAM, ROTAS QUE MUDAM
Sílvia Cipriano, Campinas – SP (doc, 2007,17’)
Curta metragem produzido durante a oficina de cinema. Escri-
to pela professora Sílvia Cipriano e dois alunos Dayane C.dos 
Santos e Bruno Deonato.
cbelini@gmail.com

MOCÓ JACK
SLuiz Botosso & Thiago Veiga, Goiânia – GO (outro, 2007, 12’40”)
Animação que narra as aventuras do jacaré, Jack, que usa de 
muita criatividade para se salvar das investidas de um contra-
bandista de animais.
foton@fotonarq.com.br
www.fotonarq.com.br

PICOLÉ, PINTINHO E PIPA.
Gustavo Mello, Rio de Janeiro – RJ (fic, 2007, 15’)
O carro do troca-troca está passando em sua rua:garrafa 
velha, bacia velha, garrafão de vinho vazio, motor de gela-
deira, o moço troca por picolé, pintinho e pipa!
fabiola@cavideo.com.br
www.cavideo.com.br

A BRUXINHA LILI
Leonardo Copello, Salvador – BA (outro, 2008, 5’43”)
Era uma vez uma bruxinha muito, muuuuuito,mas 
muuuuuuuito curioso mesmo! Como é o nome dela?Lili! Uma 
criança feliz, encantada com a vida e ávida por descobrir os 
“porquês” de tudo. Até que surge uma questão que norteia o 
resto da história: Quem acende a luz da lua?
m.luizabarros@hotmail.com
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A PONTE
Javier Esteban Cencig, São Paulo – SP (fic, 2008, 6’)
Uma ponte de madeira estreita e precária sobre um brejo 
cercado por mato em um território fronteiriço: de um lado 
temos um grupo de crianças, do outro, soldados armados. É 
nesse cenário de um país e de uma época indefinidos, talvez 
sonhados,talvez lembrados, que as crianças insistem em 
crescer e viver apesar da hostilidade latente.
javier@egrandeelenco.com.br
www.egrandeelenco.com.br/a_ponte

MÃOS DE VENTO E OLHOS DE DENTRO
Susanna Lira, Rio de Janeiro – RJ (fic, 2008, 13’26”)
O filme é um ensaio sensível sobre crianças com deficiência 
visual e narra com muita poesia e lirismo a história da am-
izade de Lia, uma menina cega, e Tico, um menino solitário e 
cheio de imaginação.
susannalira@modooperante.com.br
www.modooperante.com.br

QUANDO O UNIVERSO CONSPIRA
Caio Bortolotti, Petrópolis – RJ (fic, 2007, 15’)
Um garoto quer conquistar a garota, mas demora pra tomar 
a iniciativa. O tempo lhe oferece uma nova chance e chama 
entidades abstratas como o vento, a chuva e a música para 
ajudar.
caiobortolotti@yahoo.com.br

Sessão Super-8
Exibição de curtas-metragens em super8, segui-
da de discussão com Sérgio Concilio. Sessão em 
parceria com o Festival de Cinema Super-8 de 
Campinas.
Curadoria de Lucas Vega
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
Datas: 18/10 Horário: 16h30
* (S8) – Exibição em Super 8     (dvd) – Exibição em dvd
 
Geóides (S8)
Sérgio Concilio – São Paulo/SP (8’)
A Terra é um geóide... e gira.

A Terra do Silêncio (S8)
Marco Scarassatti – Campinas/SP (7’)
A história da origem dos sons contada através da memória de 
uma criança.

Recuerdos da República (S8)
Marcos Bertoni – São Paulo/SP (6’)
2 policiais de baixa patente fazem a crítica de uma exposição 
de artes plásticas com retratos dos ex-presidentes da dita-
dura militar. Com participações não autorizadas de anônimos.

Superoyto (dvd)
Francisco Serra – Niterói/RJ (15’)
O desespero lisérgico de um artista tentando viver de arte ou 
até Shakespeare fumava haxixe.

Pulo no Abismo (dvd)
Julio Munhoz – Campinas/SP (10’)
Expectativas de um ator de teatro, prestes a subir no palco.

Os dois lados da Janela (dvd)
André Brandão – Campinas/SP (8’)
A tela grande do cinema é uma janela aberta entre dois 
mundos.

Snuff Movie (dvd)
Cristiano Zanella – Porto Alegre/RS (6’)
Três amigos mantêm um homem em cativeiro, submetendo-o 
à sessões de tortura que são filmadas. Trash movie.

programas   especiais
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João e Maria (dvd)
Rafael Urban – Curitiba/PR (4’)
É uma história, mas poderia ser outra.

Caminhos em busca de um tempo (dvd) 
Carlos Canela – Belo Horizonte/MG (3’)
Os Caminhos já estão mapeados e os catálogos publicados. 
Embora isso não ajude muito.

Agustina (dvd)
Cristian Ariel Arriaga – Argentina (2’)
O amor de uma mãe por seus filhos é imensamente maior 
que a...

Deus dá Fome (dvd) 
Pedro Bronz - Rio de Janeiro/RJ (2’)
Enfim a materialização do Espírito Santo.

 
Sessão Blábláblá
Exibição das cópias em 16mm (acervo do MIS) do 
curta-metragem “Blábláblá” e do longa “Bang! 
Bang!”, do cineasta Andrea Tonacci, seguido de 
conversa com o diretor.
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
Datas: 18/10 Horário: 19h

BLá-BLá-BLá (26’)
Andrea Tonacci, 1968, fic
Num período de crise interna um líder de governo 
decide fazer um pronunciamento político pela TV. 
Mas a realidade impõe-se à sua ficção e o controle da 
situação escapa-lhe das mãos. Sobra-lhe uma patética 
confissão antes de ser tirado do ar. 

BANG BANG (85’)
Andrea Tonacci, 1970, fic,
Homem neurastênico que, durante a realização de 
um filme, se vê envolvido em várias situações como o 
romance com uma bailarina espanhola, perseguições, 
discussões com um motorista de táxi e o enfrentamen-
to com um bizarro trio de bandidos.

Curta Campinas I (60’)
Sessão de curtas inscritos da cidade de Campi-
nas, selecionados pela organização da Mostra.
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
Datas: 19/10 Horário: 14h

UMA PIMENTA NA RELAÇÃO.
Maria Carolina Prado Lage, Campinas – SP (fic, 2008, 19 ‘)
Laura é uma mulher recém-casada que, prestes a dar uma 
guinada profissional e com todo o suporte do marido, entra 
em crise. Um contratempo dará a ela a oportunidade de con-
frontar seus desejos com a rotina de seu casamento.
papillonvideo@globo.com

QUASE QUE PARIU
Fabio Tozzi, Mariana Ananci, Mariana Parpinelli, Melina Alcassia, Meri Fer-
reira & Isabella Agio, Campinas – SP (outro, 2008, 5’19”)
Quase que pariu conta a história de Marilene Prado Segundo, 
que quase deu a luz a sua filha dentro da instituição onde 
trabalhava. Contada de uma maneira cômica e inusitada.
meritasty@gmail.com

SUAVE MARI MAGNO
Caetano Silva Grippo, Campinas – SP (fic, 2008,12’41”) 
Ana é uma jovem que tenta entender um novo e estranho 
sentimento. Inspirado na poesia “Suave Mari Magno” de 
Machado de Assis.
caetanogrippo@hotmail.com
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POR NÃO TER AONDE IR
Verena Carla Pereira, Campinas – SP (fic, 2008, 10’46”)
Após a morte de seu marido, Cláudia passa a buscar respos-
tas sobre o seu casamento. A medida que algumas questões 
vão sendo solucionadas, ela também descobre coisas sobre 
ela mesma.
vcarlap@yahoo.com.br

A FALECIDA
Carlos Roberto Lopes, Campinas – SP (fic, 2008, 4’45”)
Cena, em linguagem de cinema, da peça de Nelson Rodrigues
carobelopes@hotmail.com
www.carobelopes.com.br

O ULTIMO SUSPIRO DE MARI JIM
Ilso Babler Junior, Campinas – SP (fic, 2008,7’8”)
História de uma professora que pensa estar vivendo um dia 
como outro qualquer, mas o que ela não imagina é que seus 
dias estão contados
berlojr@yahoo.com.br

Sessão Pocket Movies 
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
Datas: 19/10 Horário: 15h30

O projeto Telinha de Cinema nasceu como uma es-
tratégia para estimular a produção audiovisual entre 
os estudantes da rede pública de Palmas, capital do 
Tocantins. Diante de uma realidade onde apenas 10% 
da população tem acesso ao cinema e o número de 
brasileiros conectados à internet cresce vertiginosa-
mente chegando a quase 50 milhões de lares, é preciso 
rever as estratégias de incentivo à produção e a forma-
ção de platéia.

Há dois anos o Telinha de Cinema, uma realização da 
ong Casa da Árvore – projetos sociais, em parceria com 
o Instituto Vivo, vem aproveitado as novas tecnologias 
de telefonia móvel à serviço da popularização dos 
meios de produção audiovisual. Os resultados, são jo-
vens realizadores atentos aos seus ambientes sociais e 
as mais diversas culturas do mundo. Em um bate-papo 
descontraído toda a trajetória destes jovens, do projeto 
e desta nova linguagem artística será apresentada.

Sessão Documentário (86’)
Trabalhos indicados pela comissão de seleção 
dentre os curtas inscritos na Mostra.
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
Datas: 19/10 Horário: 17h30

TARABATARA
Julia Zakia - São Paulo/SP (doc, 2007, 23’)
É um chamado ao cotidiano e aos encantos de uma família 
cigana do sertão de Alagoas.
super@superfilmes.com.br
www.superfilmes.com.br

LOUCOS DE FUTEBOL
Halder Gomes - Fortaleza/CE (doc, 2007, 22’)
Retrata de forma autêntica e divertida o universo do 
torcedor. Suas loucuras,angustias, frustrações,alegrias e 
êxtases,provam por A+B que o esporte mais popular do 
mundo é muito mais do que 22 machos correndo atrás de 1 
bola.
atchaldergomes@yahoo.com.br
www.haldergomes.com
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LOUCOS POR JORNALISMO: O USO DA COMUNICAÇÃO 
COMO MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL
Andréia Durta, Cleyton A. Jacintho & Lucimeire Ramalho - Campinas/SP 
(doc, 2008, 20’)
O videodocumentário loucos por jornalismo tem como 
objetivo mostrar as experiências vividas pelos usuários do 
serviço de saúde Dr Cândido Ferreira por meio de programa 
radiofônico “maluco beleza” veiculado pela rádio educativa 
de Campinas-SP.
cleytonsal@ig.com.br

FREI TITO
Grupo Risco - Campinas/SP (doc, 2008, 20’13”) 
O vídeo relata as duas semanas da ocupação Frei Tito em 
Campinas, desde a ocupação do terreno por 3000 pessoas 
até o despejo, entre março e julho de 2008.
crocomila@gmail.com
www.gruporisco.org

Curta Campinas II (68’)
Sessão de curtas inscritos da cidade de Campi-
nas, selecionados pela organização da Mostra.
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
Datas: 19/10 Horário: 19h

AMOR MAIOR
Guilherme Campos, Campinas – SP (doc, 2008,18’)
Documentário sobre a paixão dos torcedores da Ponte 
Preta,time mais antigo do Brasil em atividade que nunca 
ganhou nenhum título. A mor demonstrado pela construção 
do estádio pelas próprias mãos dos torcedores.
guircampos@hotmail.com

APRENDENDO A FAZER UM VÍDEO
Leonora de Luca, Heloisa Fonsechhi, Rosemeire Santos & Thais Mendes 
Soares, Campinas – SP (educativo, 2008, 10’53”)
Passeando pelo MIS um garoto encontra uma câmera fil-
madora. Ele irá contar com uma ajuda muito especial para 
aprender a filmar.
assisdeluca@terra.com.br

ALÉM DO MURO DA ESTRADA
Eligio W. Junior, Campinas – SP (fic, 2008,4’50”)
Além do muro da estrada narra a luta de eros pela reconquis-
ta de sua amada alma, através da releitura do poema Eros e 
Psiquê de Fernando Pessoa.
deboracastrocabral@gmail.com
www.negativoonline.com

NOSTALGICO
Eduardo Mello, Campinas – SP (outro, 2007, 5’) 
Colagem de sobras do amor. É a liberação de memórias e a 
busca de um corpo livre por um novo amor.
eduardomellocps@gmail.com

A LEI DA VIDA
Fábio M. Burnier, Campinas – SP (fic, 2007,15’) 
O filme narra as conseqüências do casal Cristiano e Mariana, 
mostrando a divergência dos caminhos tomados por cada um.
fabioburnier@hotmail.com

UMA FOTO
Mateus Loner - Campinas/SP (fic, 7’28”)
Ao cair da noite, um fotografo recusa entregar a câmera a um 
assaltante.
ousiavazia@gmail.com
www.curtaumafoto.blogspot.com

NIETZSCHE DIRIGE UM ÔNIBUS EM BARÃO GERALDO
André La Salvia - Bragança Paulista/SP (fic, 3’)
A saga do filósofo alemão que abandonou o emprego na 
universidade para viver uma vida viajando entre loucuras e 
amores perdidos até se tornar um motorista de ônibus.
salviala@gmail.com

encerramento
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LOOSERS OF ROCK
Tiago Barba, Ricardo Picchi & Thiago Ming, Campinas – SP (clipe, 2007,3’40”)
Vídeo clipe em comemoração aos 16 anos da Banda Muzzare-
las, gravado no bar do Zé em Campinas 2007.
ricardo@nadaaudiovisual.com.br

Sessão de Cinema na Praça
Sessão ao ar livre no centro da cidade.
Local: Largo do Rosário 
Datas: 21/10 Horário: 20h

MOSTRINHA

Sessão infantil com curadoria de Maurício Squari-
si (Núcleo de Cinema de Animação de Campinas).
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
As exibições serão reservadas para alunos da rede pública de educação:  
20/10 às 10h, 21/10 às 14h, 22/10 às 10h, 23/10 às 14h, 24/10 às 10h.

NOTURNO (5’)
Aída Queiroz, 1986 

QUEM SABE (4’)
Wilson Lazaretti, 2001

CURUPIRA (11’)
Humberto Avelar, 2003

AMIGAOZÃO (1’)
Andrés Lieban, 2006

TEM UM DRAGÃO NO MEU BAÚ (1’)
Rosária, 2005

O BOTO (11’17”)
Humberto Avelar,

SEU DENTE E MEU BICO (1’)
Marão, 2005

A GALINHA PINTADINHA (2’)
Marcos Luporini, 2008

MATINTA PERERA (13’)
Humberto Avelar, 2006

MOLECAGEM (8’)
Maurício Squarisi,1995

PRECIPITAÇÃO (5’)
Marcos Magalhães

A VELHA A FIAR (5’)
Professores Correio-Escola, 2003

Sessão JÚRI POP    
Exibição dos 10 curtas-metragens mais votados pelo público 
durante o evento + exibição dos resultados das oficinas
Local: Museu da Imagem e do Som – MIS
Data:  24/10  Horário: 20h

Festa de Encerramento
Apresentação de VJ   
Local: Bar do Zé
Data:  24/10  Horário: 22h

encerramento
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relação de  convidados
Adilson Ruiz é formado em cinema e artes pela 
Universidade de São Paulo. Atualmente é Profes-
sor da Universidade Estadual de Campinas. 

Adriana Vaz Ramos, designer de aparência de 
atores, figurinista, maquiadora e pesquisadora 
nessas áreas. Doutora em Comunicação e Semi-
ótica pela PUC/SP. 

Aluisio Cavalcante é Jornalista; Coordena-
dor do Projeto Telinha Sonora, (uma ramificaçao 
do Telinha de Cinema voltada para produção de 
trilha sonora, ringtones e o ensino de técnicas de 
captura de áudio para cinema e vídeo); Assessor 
de Imprensa da Casa da Árvore Projetos Sociais. 
Atuou como compositor e  produtor musical em 
produções audiovisuais independentes no Tocan-
tins e atualmente responde pela Diretoria de Jor-
nalismo da Secretaria de Comunicação do Estado 
do Tocantins.

André Luis La Salvia é professor de filosofia, 
cineclubista e, de vez em quando, faz uns filmin-
hos também.

Andrea Tonacci nasceu na Itália e vive desde 
1953 em São Paulo. Dirigiu e fotografou curtas-
metragens até 1970 quando realizou seu primeiro 
longa de ficção, Bang Bang, considerado um clás-
sico do cinema Brasileiro. Grava em vídeo ampla 
documentação dos povos indígenas das américas 
e filma o longa documentário Conversas no Mara-
nhão. É pesquisador de linguagem audio-visual e 
dirige a Extrema, produtora dedicada ao cinema 
independente.  Recentemente produziu Serras da 
Desordem, premiado como Melhor Filme de longa 
metragem e Melhor Direção no Festival de Gram-
ado de 2006.

Carlos Wagner La-Bella, produtor por formação, 
é diretor da Fundação Padre Anchieta/TV Cultura, 
responsável pela Diretoria de Prestação de Ser-
viços – área que engloba os setores de Produção 
Independente, Documentários e atendimento a 
Clientes Institucionais.  

Daniela Arruda é editora do Projeto Porta Cur-
tas,  formada em Programação Visual e Cinema. 
Já trabalhou com edição, direção de arte e, desde 
2007, é coordenadora do Curta na Escola, módulo 
pedagógico do Porta Curtas. 

Leila Dias é coordenadora do projeto Telinha de 
Cinema, além de realizadora de curta-metragens
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relação de  convidados
Leonardo Barbosa Rossato, cineclubista, críti-
co de cinema, curador de mostras e pesquisador. 
Está pesquisando a Dinafilme, distribuidora do 
movimento cineclubista durante os anos de 70 e 
80 e é vice-presidente da Federação Paulista de 
Cineclubes.
 
Lucas Vega nasceu em Mendoza, numa Argen-
tina em plena ditadura, veio para o Brasil aos onze 
meses de idade e logo se formou em sociologia, 
trabalha com cinema, vídeo e televisão. Organiza-
dor do festival de cinema super 8  de Campinas.

Marcos Luporini é produtor independente e 
músico. Formado em Publicidade pela USP e músi-
ca popular na Unicamp, atualmente é doutorando 
em Cinema na Unicamp. Atua também com dire-
tor e roteirista.

Mauricio Squarisi é professor e realizador de 
filmes de animação. Atualmente é do-diretor do 
Núcleo de Cinema de Animação de Campinas, 
fundado em 1975 e que conta com 180 filmes no 
acervo.

Moema Muller é produtora de filmes e curadora, 
ligada há mais de 20 anos à difusão do cinema 
brasileiro através de instituições públicas como 
Embrafilme, Fundação do Cinema Brasileiro e 
Centro Técnico Audiovisual. Formada em História 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 
atualmente na Cinemateca Brasileira é Coordena-
dora de Programação e Produção da Programado-
ra Brasil e curadora e produtora da sessão Curta 
Cinemateca.

Ségio Concílio é diretor e produtor de cinema, 
além de ministrar oficinas na área. Já foi premiado 
em Gramado com cinco de seus filmes, e sua últi-
ma produção, “Saudade”, é de 2003.

William Hinestrosa é coordenador dos pro-
gramas brasileiros do Festiva Internacional de 
Curtas-Metragens de São Paulo desde 2005, tra-
balha também na pesquisa para o Guia Brasileiro 
de Festivais de Cinema e Vídeo, publicação anual 
da Associação Cultural Kinoforum. É formado em 
Filosofia e atualmente é mestrando em Filosofia 
Política.
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