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Márcio Mário da Paixão Júnior nasceu em Goiânia, em 1972. Produtor cultural, 
Mestre em Comunicação pela UnB e doutorando em Arte e Cultura Visual 
pela UFG, foi sócio-fundador da Monstro Discos, MMarte Produções e 
Escola Goiana de Desenho Animado. Criou o Goiânia Noise Festival e a 
CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico. Dirigiu O Ogro e 
Rascunho da Bíblia e produziu Faroeste: um autêntico western, entre outras 
animações. Editou as revistas Into, Voodoo! e Macaco. Desde 2007 realiza 
o Dia Internacional da Animação em Goiânia. Lançou, em 2015, o livro 
COMICZZZT!: Rock e quadrinhos - possibilidades de interface. Em 2017, 
lança “50”, livro produzido pelo Ateliê Tipográfico da Universidade Federal 
de Goiás, em que divide a autoria com Jaime Brasil. Em 2018 fundou, ao 
lado de Márcia Deretti, a editora MMarte, lançando a graphic novel Cidade 
de Sangue – com arte do lendário Julio Shimamoto e da qual é roteirista. 
Também em 2018, co-dirigiu o curta em animação O Evangelho Segundo 
Tauba e Primal. Neste mesmo ano, Música Para Antropomorfos – parceria 
entre sua banda Mechanics e o quadrinista Fabio Zimbres – foi relançado 
pela Zarabatana Books.

Márcio Mário da Paixão Júnior was born in Goiânia in 1972. A cultural producer 
which holds a Master in Communication from the University of Brasília (UnB) and is a 
PhD student in Art and Visual Culture at the Federal University of Goiás (UFG), he was 
a founding partner of Monstro Discos, MMarte Produções and the “Escola Goiana de 
Desenho Animado”. He created the Goiânia Noise Festival and CRASH – International 
Fantastic Film Festival. He directed the movies “O Ogro” and “Rascunho da Bíblia” 
besides producing “Faroeste: Um Autêntico Western”, among other animations. 
He has edited Into, Voodoo! and Macaco magazines. Since 2007, he carries out the 
International Animation Day celebrations in Goiânia. In 2015, Márcio launched the 
book “COMICZZZT!: Rock e Quadrinhos - Possibilidades de Interface”. In 2017, he 
released “50”, a book produced by UFG’s typographic atelier and co-authored by Jaime 
Brasil. In 2018 he founded MMarte publisher, alongside Márcia Deretti, launching the 
graphic novel “Cidade de Sangue” – with art by the legendary Julio Shimamoto and 
of which he is the writer. Also in 2018, he co-directed the short animation The Gospel 
According to Tauba and Primal. In the same year, “Música Para Antropomorfos” – a 
partnership between his band Mechanics and the comic strip artist Fabio Zimbres – 
was re-released by Zarabatana Books.

Márcia Deretti atua na área de produção de filmes e eventos audiovisuais. 
Fundou em 2009 a Escola Goiana de Desenho Animado (EGDA), projeto de 
formação na técnica de cinema de animação 2D, desenho e HQ. É produtora 
e diretora da CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico, 
atualmente em sua 10ª edição, e coordenadora do evento Dia Internacional 
da Animação de Goiânia, que realiza desde 2007. Foi responsável 
pela produção nacional de cinema e pela mostra infantil do Festival 
Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) nas últimas dez edições 
do festival. Colaboradora na área de produção por cinco anos do estúdio 
de animação Otto Desenhos Animados, em Porto Alegre (RS), atuou em 
trabalhos de longa-metragem, como o filme Wood & Stock: Sexo, Orégano 
e Rock’n’Roll (2006) e Até que a Sbórnia nos Separe (2013), de Otto Guerra. 
Em Goiânia, co-dirigiu o curta-metragem O Ogro (2011), animação inspirada 
na obra do quadrinista Julio Shimamoto, escolhida como Melhor Filme 
em Língua Estrangeira no Killer Film Fest – Massachusetts (EUA, 2012). Em 
2018, criou a editora MMarte e co-dirigiu o curta em animação O Evangelho 
Segundo Tauba e Primal.

Márcia Deretti works in the area of film production and audiovisual events. In 2009, 
she founded the “Escola Goiana de Desenho Animado” (EGDA), a project of training in 
the cinema techniques of 2D animation, cartoon and comics. She is the producer and 
director of “CRASH – International Fantastic Film Festival”, currently in its 10th edition, 
and the coordinator of the International Animation Day of Goiânia, which takes place 
since 2007. She was in charge of the national cinema production and of the children’s 
film exhibit for “Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental” (FICA) in the last 
ten editions of the festival. A production collaborator at Otto Desenhos Animados, an 
animation studio in Porto Alegre (RS) for five years, Márcia has worked in feature films 
such as “Wood & Stock: Sexo, Orégano e Rock’n’Roll” (2006) and “Até que a Sbórnia 
nos Separe” (2013), by Otto Guerra. In Goiânia, she co-directed the short film “O Ogro” 
(2011), an animation inspired by the work of comic book artist Julio Shimamoto, which 
was selected as Best Foreign Language Film at Killer Film Fest – Massachusetts (USA / 
2012). In 2018, she created MMarte publisher and co-directed the short animation The 
Gospel According to Tauba and Primal.
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No catálogo da TRASH 2017, já advertíamos: “De trash, na TRASH, só o 
nome. Logo mais, nem isso. É um festival internacional de cinema fantástico 
de qualidade irrepreensível, feito por e para quem ama cinema.”

Cumprimos a promessa. A partir desta emblemática 10ª edição, nosso 
festival passa a se chamar CRASH: MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA 
FANTÁSTICO. O espírito continua o mesmo: o melhor do cinema internacional 
de terror, ficção científica e fantasia. Mas por que CRASH?

Em primeiro lugar, CRASH remete a uma ideia de quebra, ruptura. Há algo 
de potente e dinâmico nesta expressão – tão utilizada como onomatopeia 
nas histórias em quadrinhos. Quebra, ruptura, potência e dinamismo estão 
no cerne do tipo de cinema que buscamos trazer à tela do festival. Por outro 
lado, para quem nos acompanha desde o princípio, é moleza estabelecer 
uma associação com a velha alcunha TRASH. Ou seja, a CRASH é, sim, uma 
ruptura – mas daquelas que não vira as costas para tudo que foi construído 
no passado.  

Esta é a terceira edição consecutiva em que assumimos o cinema de 
gênero como alma da mostra. E isso jamais foi tão pertinente. O Brasil vive 
dias sombrios – com o futuro se revelando ainda mais negro e assustador. Em 
panoramas similares, o cinema fantástico sempre ofereceu respostas à altura 
dos dilemas de sua época.

Em películas como Nosferatu, O Gabinete do Dr. Caligari e Metrópolis, 
o expressionismo alemão anteviu e fez contundentes alertas à chegada do 
nazismo. Durante as décadas de 50 e 60, os filmes B americanos trataram de 
forma a única o macarthismo, a Guerra Fria e a paranoia nuclear. O cinema 
fantástico tem, portanto, essa inesgotável capacidade de problematizar 
questões que nos afligem hoje. É o que o emblemático escritor de ficção 
científica Philip K. Dick chamaria de “choque de desreconhecimento”: a 
crítica da própria sociedade através das alegorias criadas por obras que 
distorcem a realidade tal e qual a vemos a olho nu.

Este é o viés da 10ª CRASH: crítica e resistência. Para isso, reunimos um 
assombroso time de curadores, formado pelos especialistas Carlos Primati e 
Beatriz Saldanha. Juntaram-se a eles o mitológico cineasta udigrudi Gurcius 
Gewdner e o irremediável cinéfilo André LDC. O resultado é uma mostra 
verdadeiramente fantástica – com um total de 75 filmes, vindos de 21 países 
– que diverte ao mesmo tempo que escarafuncha nossas mais terríveis 
mazelas contemporâneas. Fascismo, tortura, homofobia, regimes ditatoriais, 
repressão sexual, autoritarismo e violência são dissecados através das lentes 
do terror, da ficção científica e da fantasia.

A 10ª CRASH, contudo, não está restrita apenas à ousadia e coragem de 
sua vigorosa curadoria. Ao longo do evento teremos ainda debates, oficinas 
e lançamentos, compondo um verdadeiro mosaico do cinema de gênero, que 
se transmuta em ponto de encontro de todos aqueles que enxergam na arte 
um campo de luta e resistência.

Que venham os pesadelos. Estamos mais que preparados para eles. 

Márcio Paixão Jr. e Márcia Deretti
Produtores da 10ª CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico

10th CRASH: INTERNATIONAL FANTASTIC FILM FESTIVAL
TRASH IS NOW CRASH. AND CRASH IS RESISTANCE!

In the TRASH 2017 catalogue, we already gave the heads up: “TRASH is really 
trash only in name. Soon, not even that. It’s an international fantasy cinema festival of 
unimpeachable quality, made by and for lovers of film.”

And we made good on that promise. From this edition (the 10th) on, our festival is 
named CRASH: INTERNATIONAL FANTASTIC FILM FESTIVAL. The spirit is still intact: the 
best of international horror, sci-fi and fantasy cinema. But why CRASH?

First of all, CRASH brings to mind a rupture, a break. There’s something powerful 
and dynamic in the expression, commonly used as a comic book 

onomatopoeia. Rupture, impact, potency and dynamism are characteristics at the 
very core of the kind of cinema that we try to bring to the festival screen. On the other 
hand, for those that follow us from the beginning, it’s easy to see the connection with 
the old namesake ‘TRASH’. That is, CRASH is, indeed, a rupture – but the kind of rupture 
that doesn’t turn its back on the past.

This is the third edition in a row where we place genre cinema at the heart of 
the show. That was never as necessary as it is now. Brazil is goes through dark days 
that hold the promise of getting even darker and more shadowy. Historically, fantasy 
cinema has always risen up to the occasion of probing the dilemmas of its time. 

In movies such as Nosferatu, Dr. Caligari’s Cabinet and Metropolis, German 
expressionism foresaw and warned about the dangers of Nazism. During the 1950s 
and 1960s, American b-movies dealt in an unique manner with macarthism, the Cold 
War and nuclear paranoia. Thus, fantasy cinema has  the inexhaustible potential of 
asking questions about the days we live in. It’s what legendary sci-fi writer Philip K. 
Dick would call the “shock of dysrecognition”: society’s critique directed towards itself 
through allegories that distort the reality we see.

This is the prism through which to see the 10th edition of CRASH: critique and 
resistance. For that end, we gathered together an incredible team of curators, 
comprised of specialists such as Carlos Primatti and Beatriz Saldanha. Also part 
of the team is the legendary underground film-maker Gurcius Gewdner, and the 
irredeemable cinephiliac André LDC. The result is a show that is truly fantastic - 75 
movies in total, from 21 countries -, something that entertains while at the same time 
it scratches the ‘contemporary wound’. Fascism, torture, homophobia, dictatorial 
regimes, sexual repression, tyranny and violence are dissected through the lenses of 
horror, sci-fi and fantasy.

10th CRASH, however, is not only restricted to the courage and fearlessness of its 
vigorous curatorship. Throughout the event, debates, workshops and releases of all 
kinds will take place, unfolding in a veritable mosaic of genre cinema, transmogrifying 
in a meeting point for all those that see art as a battlefield and a place of resistance.

Send in the nightmares, for now we’re ready for them.

Márcio Paixão Jr. and Márcia Deretti

Producers of 10th CRASH – International Fantastic Film Festival

10th CRASH – INTERNATIONAL FANTASTIC FILM FESTIVAL
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O diretor Bertrand Mandico, nascido em Toulouse, é um dos grandes 
destaques do cinema francês contemporâneo. Com seus filmes experimentais 
que envolvem uma deliciosa mistura de gêneros, tem circulado entre os 
principais festivais do mundo. Mas o seu interesse em questões de gênero 
não fica apenas no âmbito cinematográfico: o diretor frequentemente 
aborda a temática do gênero como identidade pessoal, tendo inclusive sido 
indicado ao Leão Queer em Veneza, prêmio concedido aos melhores filmes 
de temática gay.

Após uma frutífera filmografia em curtas-metragens, Mandico realizou Os 
Garotos Selvagens, seu primeiro longa-metragem, no qual acompanhamos um 
grupo de garotos delinquentes que estupra e mata friamente uma professora. 
Eles são levados a julgamento e fica decidido que são tudo, menos inocentes. 
Suas famílias burguesas concordam que os terríveis rapazes devem passar 
uma temporada em alto mar na embarcação sem tripulação de um severo 
capitão. Famoso por endireitar jovens malcomportados, ele promete ser 
capaz de transformar qualquer garoto violento em um ser dócil e civilizado, 
incapaz de revidar uma ofensa.

A questão do livre-arbítrio, central no filme, é tão antiga quanto a 
humanidade, e inspirou grandes clássicos como A Ilha das Almas Selvagens 
(1932), Zero de Conduta (1933) e, evidentemente, Laranja Mecânica (1971). 
Mandico bebe na fonte destes e de muitos outros filmes para realizar uma 
obra única e pessoal. Esteticamente, a linda fotografia em preto e branco nos 
faz pensar em Carl Th. Dreyer, em especial na cena do julgamento, cuja trilha 
sonora e efeitos visuais dão um quê de pureza, de sagrado, em contraponto 
com o cinismo dos jovens réus. Aliás, o cinema de Mandico traz com muita 
força uma noção de dualidade entre bem e mal, desejo e culpa, “uma mistura 
de salgado e doce, ácido e leite”. Afinal, é possível interferir nas escolhas e 
tolher o ímpeto destruidor de alguém?

Embora predominem as imagens monocromáticas, Os Garotos Selvagens 
tem alguns delirantes usos de cores, luzes e brilhos, e impressionantes 
trucagens de efeitos de sobreposição que, executados diretamente na câmera, 
são uma marca peculiar do diretor. Essas características aproximam sua 
obra das artes plásticas e inspiram questionamentos sobre as possibilidades 
experimentais do cinema.

E Mandico não está sozinho. Seu trabalho mais recente é Ultra Pulpe, 
segmento que integra o programa Ultra Rêve, que traz ainda os curtas After 
School Knife Fight (2017), de Caroline Poggi e Jonathan Vinel, e Les Îles, de 
Yann Gonzalez. Os diretores possuem estilos muito semelhantes entre si 
e lançaram recentemente o manifesto Flamme, uma forma de reafirmar a 
necessidade da imaginação e combater a normatividade que predomina no 
mundo em que vivemos.

Ultra Pulpe, também em cartaz na Crash, é praticamente a representação 
audiovisual do manifesto, uma carta de referências nos moldes do que 
fez Jean Luc Godard – porém, ao invés dos tradicionais azul e vermelho, 
oferece um banquete de cores e corpos nus em plena atividade. A diretora 
interpretada por Elina Löwensohn, claramente o alterego de Mandico, fica 
entre o virtuosismo de Max Ophüls e a indecência de Joe D’Amato. Em uma 

Les Garçons Sauvages • Ultra Pulpe
THE MOST BEATIFUL OF HALLUCINATIONS

Director Bertrand Mandico, born in Toulouse, France, is one of the great names of 
French contemporary cinema. His experimental movies deal in exquisite genre mash-
ups, making the rounds in the world’s most famous festivals. But his interest for ‘genre 
issues’ is not restricted to the film world: the director frequently approaches matters of 
gender as personal identity, having won the Queer Lion in Venice, a prize given to the 
best movies dealing with gay themes.

After a fruitful stint dealing mostly with short movies, Mandico made Les Garçons 
Sauvage, his first feature-length, in which we watch a bunch of young men rape and 
kill in cold blond a teacher. They’re soon taken to court where it is clearly established 
that they can be called many things – except ‘innocent’. The youngster’s bourgeoisie 
families agree to send them for a stint at high sea, on the unmanned ship of a very 
strict captain, famous for setting rebellious young men straight. The captain promises 
to turn any violent kid into a civilized and kind individual, incapable of even giving a 
mean answer for a response.

Having inspired classics such as Island of the Lost Souls (1932), Zero for Conduct 
(1933) and, obviously, A Clockwork Orange (1971), the notion of free will (as old as 
humanity itself) is central to the movie. Mandico drinks straight out of the fountain 
of these classics and many others to come up with a unique and personal work. 
Aesthetically, the beautiful black and white cinematography brings to mind the work of 
Carl Tn. Dreyer, in special the courtroom scenes in which the soundtrack and the visual 
effects add a touch of purity, of holiness, a counterpoint to the cynicism of the young 
convicts. Furthermore, Mandico’s movie investigates the very notion of duality between 
good and evil, desire and guilt, “a mix of savory, acidic and milky flavors”. After all, is 
it possible to interfere and change the destroying impetus behind someone’s choices?

Although monochrome images rule the screen, Les Garçons Sauvage also makes 
delirious use of color, lights and brightness, and impressive practical effects and 
overlays (made possible by the clever recording techniques) add a peculiar directorial 
touch. Such characteristics bring the work closer to the realm of visual arts and inspire 
questions regarding the possibilities of experimental cinema.

Mandico is not alone. His mos recent work is Ultra Pulpe, a feature that is part of 
the Ultra Rêve feature, which also presents the short segments After School Knife Fight 
(2017), by Caroline Poggi and Jonathan Vinel, and Les Îles, by Yann Gonzalez. These 
directors all share similar styles among themselves, and have recently released the 
‘Flamme Manifesto’, a way of reaffirming the need for imagination and for combating 
the normativity of the world we live in. 

Ultra Pulpe, also showing at Crash, is basically na audiovisual presentation of the 
manifesto, a reference letter à la Jean Luc Godard. However, instead of the traditional 
blue and red hues, a true feast of colors and naked performing bodies are on display. 
The movie director played by Elia Löwensohn, clearly Mandico’s alter ego, sits between 
the virtuosity of Max Ophüls and the indecency of Joe D’Amato. In a recent interview, 
Mandico described the Polish cinema of Walerian Borowczyk as “a needle puncturing a 
soft peach”. It is much in the same manner that we can describe Mandico’s films, works 
that present us lush images of beauty, using horror and ugliness as starting points.

BEATRIZ SALDANHA

Les Garçons Sauvages • Ultra Pulpe
A MAIS BELA DAS ALUCINAÇÕES

OS LONGAS DA 10ª CRASH
THE FEATURE FILMES OF 10th CRASH

entrevista recente, Mandico definiu o cinema do polonês Walerian Borowczyk 
como uma agulha enfiada em um pêssego macio. E é da mesma maneira que 
podemos definir o cinema de Mandico, que produz sedutoras imagens de 
beleza e ternura a partir do horror e da feiura.

BEATRIZ SALDANHA
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E se de repente, Clive Barker, autor e diretor de Hellraiser, decidisse 
dirigir uma peça musical de teatro infantil com muito sexo, sangue, tripas e 
críticas ao capitalismo? Penso mais especificamente em Hellraiser II, quando 
temos um casal de desafortunados totalmente sem pele, formando um par 
romântico e aprontando as mais grotescas confusões, virando hospitais e 
vielas do inferno de cabeça pra baixo. Gutboy é o conto de fadas das creches 
infantis dos labirintos de Hellraiser. Debochado, bobo e frenético, um misto de 
Relatório Ota com TV Colosso destripada, é distribuído pela lendária Troma, a 
produtora estadunidense de filmes independentes comandada pelos mestres 
Lloyd Kaufmann e Michael Herz, autores de clássicos do cinema como The 
Toxic Avenger e Terror Firmer, e responsáveis pela distribuição do primeiro 
filme dos criadores de South Park, o fantástico Cannibal: The Musical.

O talento da Troma por escolher e espalhar musicais pelo mundo é, 
sem dúvida, refinadíssimo e esta é mais uma obra recheada de momentos 
da mais pura dança, cantoria, mau gosto e beleza. Mais do que um simples 
musical com criaturas sem pele com as tripas à mostra, o filme do estreante 
Nick Grant é inteiramente produzido com marionetes controlados por fios. 
Nada de stop-motion ou CGI, mas sim o bom e velho braço forte do mestre 
de marionetes, controlando fios com afinco e descoordenando uma gama 
variada de bonecos dementes em um mundo de fantasia e gore.

O herói desta fábula, tão mau caráter e desajeitado quanto todos os outros 
personagens, é um simples pescador que leva a vida com tranquilidade até 
encontrar um capitalista malvado e cruel que leva sua pele embora através 
de argumentação mal-intencionada. O novo visual pelado do rapaz atrai 
a atenção de uma sereia-bruxa maligna (e também sem pele), que lhe 
concede pedidos. O que se segue é a clássica história do plebeu apaixonado 
pela princesa que precisa enfrentar todo tipo de obstáculos, incluindo um 
delegado estupido pai da moça, mais bruxas, sapos mutantes abortíferos e 
muita cantoria regada a amor, tripas e sangue.

O clima descompromissado de sessão da tarde sangrenta, comum nas 
escolhas de distribuição da Troma, dá o tom, mas Gutboy se sobressalta 
à frente do gigantesco catálogo de demências de baixo orçamento da 
produtora. Destaque para a presença de humanos reais em meio às 
marionetes da produção, com uma dupla de gigantes dourados saída 
diretamente de Goldfinger, o clássico de James Bond, dando um toque 
esquisito de lucha-libre (talvez desnecessário para o olhar mais desavisado) 
que evoca os clássicos do cinema queer experimental de mestres como Derek 
Jarman e seus dançarinos sarados, os efebos de Jack Smith em Normal Love, 
ou as intrigas épicas de Mike Kuchar em Sins of the Fleshapoids. Entregue seu 
cérebro aos cuidados de alguma sereia de confiança e divirta-se com esse 
combo de bobagem, cascas de ferida taradas, cantoria ruim e alegria que é 
Gutboy e seus amigos.

GURCIUS GEWDNER

Gutboy: A Badtime Story
THE DANCE OF THE PERVERTED SKELETONS

What if, out of nowhere, Clive Barker, writer and director of Hellraiser, decided to 
direct a musical children play with a lot of sex, blood, guts and critiques of capitalism 
in it? I think specifically of Hellraiser 2, where a couple of unfortunate, skinned lovers 
getting into grotesque trouble, raising hell in hospitals and alleyways in Hell. Gutboy is 
the fairy tale of the labyrinth daycare facilities in Hellraiser. Tongue-in-cheek, silly and 
feverish, a mix of Relatório Ota and a gutted version of TV Colosso, it is distributed by 
Troma, the legendary American studio helmed by Lloyd Kaufmann and Michael Herz, 
creators of classics such as The Toxic Avenger and Terror Firmer, and also distributors 
of South Park creators’ first feature-length movie, the fantastic Cannibal: The Musical.

Troma’s talent for choosing and spreading musicals around the world is, without 
question, highly refined and this is yet another work filled with moments of pure 
dance, singing, bad taste and beauty. More than a simple musical with skinned, gutted 
creatures, the movie by newcomer Nick Grant was entirely produced with string-
controlled puppets. No stop-motion technique or CGI, only the good, old, strong arm 
of the puppet master, pulling the strings of a wide array of demented dolls in a world 
full of fantasy and gore. 

The tale’s hero - a misfit as prone to bad habits as any other character – is a 
fisherman that lives easily enough until a mean, cruel capitalist takes his skin away 
through some bad-intentioned sweet talk. The character’s new, skinless visual catches 
the eye of an evil witch-mermaid (herself, as it happens, also skinless), who grants him 
a wish. What follows is the classic stoy of a pleb that falls for the princess and has to 
overcome all sorts of obstacles, including the girls’ father (an obtuse marshal), mutant 
abortion-inducing frogs and lots of singing sprinkled with love, blood and guts.

The uncompromising tone of a ‘bloody matinee, held dear by the Troma, is quite 
fitting, but in reality Gutboy stands out from the huge small-budget, demented 
catalogue of the studio. The presence of actual humans among the puppets should 
be stressed, with a couple of golden giants straight out of Goldfinger, the classic Bond 
flick, adding a touch of lucha libre weirdness (maybe unnecessary to the untrained 
eye) evoking some classics of experimental queer cinema such as the master Derek 
Jarman and his muscly dancers, Jack Smith’s tweens in Normal Love, or the epic 
intrigues of Mike Kuchar in Sins of Fleshapoids. Surrender your brain to the cake of 
some trustworthy sirens and enjoy this mix of silliness, perverted scabs, bad singing and 
joy that is Gutboy and his crew.

GURCIUS GEWDNER

Gutboy: A Badtime Story
A DANÇA DOS ESQUELETOS PERVERTIDOS

OS LONGAS DA 10ª CRASH
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Durante a ausência de seu noivo, que partiu em viagem de trabalho para 
realizar uma travessia de boiada pelo Araguaia, a jovem Christabel (Milla 
Fernandez) perambula insone pela mata perto de casa. Na noite quente e 
escura, Christabel acaba encontrando uma moça ferida e amedrontada, 
caída no chão chorando e gemendo, parecendo um animal acuado. A 
estranha figura conta que três homens a arrastaram para fora de sua casa e a 
violentaram de todas as formas, e implora para que a moça a acolha e a tire 
dali. A misteriosa jovem, encontrada “por sorte ou desejo divino”, diz chamar-
se Geraldine (Lorena Castanheira), e é acudida na casa de sua salvadora, 
que mora com o pai – Christabel nunca conheceu a mãe, morta quando ela 
nasceu.

Escrito e dirigido por Alex Levy-Heller, estreando em um longa-metragem 
de ficção fantástica, Christabel é levemente inspirado no poema narrativo 
homônimo, do inglês Samuel Taylor Coleridge. A obra, com duas partes 
concluídas e considerada inacabada, foi escrita por volta de 1797 a 1800, 
e publicada somente em 1816, sendo considerada um dos alicerces da 
literatura vampírica. É também um delicado e sensível libelo feminista e com 
nuances lésbicas, muito bem retratadas no filme, que absorve e traduz em 
imagens a riqueza poética da obra.

A misteriosa Geraldine seduz calmamente tanto Christabel quanto o pai 
da moça; a primeira, influenciada por sua natureza noturna, dorme quase 
que o dia todo e fica acordada à noite; o viúvo, pateticamente obcecado 
pela beldade que exala sensualidade, faz de tudo para conquistá-la. É dele a 
frase que resume a relação entre Christabel e Geraldine: “Canarinho que quer 
andar com morcego tem que saber dormir dependurado de ponta-cabeça.” 
As imagens do campo exploram em tela larga a beleza natural do interior 
goiano: Christabel foi inteiramente filmado em Palmeiras de Goiás e Caldas 
Novas, uma realização das companhias cariocas Alelo Filmes e Afinal Filmes, 
com coprodução da goiana Phantasus Produções.

O cinema de Levy-Heller é lento e contemplativo, dando tempo para 
o desenrolar da cena, do envolvimento gradual das duas protagonistas. 
A câmera é segura e precisa, sem movimentos extravagantes e inúteis, 
passeando calmamente em panorâmica em longos planos-sequência, 
deixando os atores brilharem em atuações soberbas e carregadas de emoção 
e espontaneidade.

A música também desempenha um papel-chave, um piano martelando 
reitera o clima enigmático que envolve Geraldine, enquanto um sanfoneiro 
de origem misteriosa filosofa sobre a vida e a morte. Duas canções 
totalmente opostas entre si complementam a construção de uma atmosfera 
bem brasileira para esta adaptação, com Orlando Dias interpretando “Tenho 
Ciúmes de Tudo”, na cena em que Christabel e seu pai disputam o afeto de 
Geraldine, e mais tarde, quando a voz aguda de Markinhos Moura com “Anjo 
Azul” serve de fundo musical para a sexualidade recém-(re)descoberta da 
doce e ingênua Christabel.

CARLOS PRIMATI

Christabel
GOIÁS IS THE SETTING FOR A POETIC VAMPIRE STORY

During the absence of her fiancé (gone for a work trip crossing cattle through 
the Araguaia river), young, sleepless Christabel (Milla Fernandez) walks aimlessly in 
the woods around her house. In a hot and dark night, Christabel stumbles on a young 
woman, hurt and scared to death, crying and moaning on the ground like a trapped 
animal. The strange apparition tells a tale of three men who dragged her out of her 
home and then defiled her in every possible manner; she then begs to be taken in 
by Christabel. The mysterious young woman (Lorena Castanheira), found by “luck or 
divine intervention” says her name is Geraldine, and takes shelter at her rescuer’s 
house – Christabel lives with her father; her mother died when she was born.

Written and directed by Alex Levy-Heller, in his first feature-length fantasy film, 
Christabel is vaguely inspired by the famous narrative poem by English poet Samuel 
Taylor Coleridge. The poem - written between 1797 and 1800 and first published in 
1816 - has only two finished parts, and is regarded as both an unfinished work and 
as one of the stepping stones of vampire literature. It is also a delicate and sensible 
feminist pamphlet with gay undertones, sensibly depicted in the movie, which has 
successfully absorbed and translated the poetic riches of the original text.

The mysterious Geraldine nonchalantly seduces both Christabel and her father; the 
first, under the influence of her nocturnal inclination, sleeping through the day and 
staying awake at night; the latter - a widower -  is totally enchanted by the young 
beauty that exudes sensuality and  he measures no efforts in trying to conquer her. 
In one of his lines, he pins down Christabel and Geraldine’s relationship: “A canary 
that chooses to fly with the bats has also to learn how to sleep hanging upside down.” 
The images of Goiás’ beautiful countryside are explored in widescreen: Christabel was 
entirely shot in Palmeiras de Goiás and Caldas Novas, and  is a joint venture by Alelo 
Filmes and Afinal Filmes with support from Goiás’ own Phantasus Produções.

The cinema of Levy-Heller is slow and invites contemplation, taking its time 
to convincingly develop scenes and the relations among the protagonists. The 
camerawork is steady and assured, with no useless, extravagant movements in sight, 
leisurely pacing long and wide shots, letting actors shine through magical, spontaneous 
and very emotional acting.

Music also plays a crucial role, with a piano that sounds as if played with a hammer 
underlining Geraldine’s enigmatic behavior, while an out-of-nowhere accordion player 
muses  about life and death. Two songs, with opposing moods complement each other 
and make the atmosphere complete: Orlando Dias with a rendition of “Tenho Ciúmes 
de Tudo”(“I’m jealous of everything”) in the scene where Christabel and her father 
fight for Geraldine’s affection; and, later on, when Markinhos Moura’s shrill voice in 
“Anjo Azul”(“Blue Angel”) is used as a backdrop for the (re)discovery of sweet and naïve 
Christabel’s sexuality.

CARLOS PRIMATI

Christabel
GOIÁS É CENÁRIO DE UMA POÉTICA HISTÓRIA DE VAMPIRISMO
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Abordar os horrores da história de um país em comparação àqueles 
derivados do mais típico cinema de gênero demanda certos cuidados. Não 
apenas lidar com os puristas que não reconhecem potencial político em 
filmes de horror, mas principalmente o risco da neutralização do horror 
factual pela sua representação. E Trauma não está disposto a aliviar em nada, 
metendo o pé na porta com uma cena de tortura e estupro que serve de teste 
à plateia. Por si só, a cena de abertura, repugnante, revoltante, um autêntico 
teste ao estômago e aos limites catárticos de qualquer plateia, é definidor 
daquilo que o filme almeja: é nessa hora que o espectador deve decidir se 
vai seguir até o final; é o momento de desistir da sessão, caso seja pesado 
demais aos seus sentidos, ou embarcar em uma experiência chocante e que 
exige reflexão.

Saber que o Chile, país onde acontece a trama, viveu uma das ditaduras 
mais cruentas da América Latina no século passado, ajuda a situar o 
espectador ao acompanhar a viagem de quatro mulheres ao interior do país, 
sendo duas delas um casal. Esta configuração, apropriada tanto para discutir 
machismo quanto homofobia, tão arraigados na cultura do nosso continente, 
combina com a tensão habitual em filmes que contrastam o urbano dito 
moderno com o rural dito arcaico em situações-limite. Em paralelo à trama 
das mulheres visitantes, seguimos a construção da brutalidade do vilão-mor, 
cujo nome comum, Juan (Daniel Antivilo, brutalíssimo), parece não condizer 
com sua peculiar voracidade para torturar quem estiver pelo seu caminho. 
Porém, não se trata de uma máquina solitária de matar. A construção do 
suspense, bem conduzida pelo diretor Lucio A. Rojas, demonstra o poder da 
conivência do ambiente social para a perpetuação de um estado de coisas 
onde a sevícia é a regra geral. 

No entanto, a retroalimentação dos traumas vividos pelo protagonista, 
embora ajude a explicar a gênese da sua maldade, não é usada como mera 
desculpa para seus atos cruéis. Para isso, a intensidade e o grafismo da 
violência ganham um crescendo sufocante, nos limites de um torture porn, 
sem descuidar do contexto histórico. Cabe aqui uma constatação: Argentina 
e Brasil, que também enfrentaram ditaduras militares brutais, contribuíram 
com obras de ficção que buscam levantar esse fantasma que ainda ronda 
nossa sociedade – os primeiros com Sudor Frío (2010), de Adrian Garcia 
Bogliano, e em nosso país, o contundente curta O Segredo da Família Urso 
(2014), da catarinense Cíntia Domit Bittar.

Os defensores da tortura enquanto política de Estado deveriam assistir 
a produções feito Trauma, dentre outras razões, para perceberem que 
a subjugação pelos torturadores diz respeito à satisfação dos seus mais 
primitivos instintos em vez de servirem a qualquer senso de justiça. O cinema 
fantástico – o filme de horror – tem o papel de nos aterrorizar enquanto peça 
de ficção. Quando a violência na tela alimenta nossos instintos mais baixos 
e não nos faz sofrer, talvez seja o momento de perguntarmos de que lado 
estamos.

ANDRÉ LDC e CARLOS PRIMATI

Trauma
THE UNDENIABLE HORRORS OF A RUTHLESS DICTATORSHIP

To approach the horrors of History in a country in the context of the most typical 
genre cinema demands some tact. Not only by having to deal with purists that don’t 
see the political potential in horror movies, but especially the risk of neutralizing said 
horror in name of its very portrayal. Trauma is not interested in alleviating anything, 
kicking the door out of its frame with a rape/torture scene that tests the viewer right 
away. The opening scene in itself, revolting and stomach-turning as it is, defines what 
the movie strives for: the spectator must decide if he or she will continue till the very 
end; it’s the moment of giving up the session, or embarking on a shocking experience 
that will demand some reflection.

Chile - the setting of the story - is (famously) a country that endured one of the 
bloodiest dictatorships in Latin America in the last century, and that helps to situate 
us viewers as we follow the travels through the countryside of a group of four women 
(two of them a couple). Such setting, appropriate for arguments regarding both male 
domination and homophobia, so entrenched in our continent, resonates with the 
habitual tension that we witness in movies that pit the ‘modern urban’ sensibilities 
against its ‘old-timey rural’ counterpart. Happening in parallel to the travelling women 
storyline, we follow the origin story of the brutal arch-villain, whose very common 
name, Juan (Daniel Antivilo, in an appropriately brutal performance) seems at odds  
with his taste for torturing all those in his path. However, he’s not merely a killing 
machine. The suspense build-up, expertly conducted by director Lucio A. Rojas, shows 
the power connivance plays in the perpetuation (in any social environment) of a status 
quo of cruelty as general rule.

The feedback of traumas endured by the protagonist helps to explain the 
inception of his vileness, but is not used as mere excuse for his acts. For that end, 
violence progressively becomes louder and more graphic to the point of suffocation, 
bordering on torture porn territory - but still with an eye on historical context. It is 
worth mentioning: Argentina and Brazil, countries that also endured brutal military 
dictatorships, have also contributed with works that search for the ghost that still 
haunts our society: the first Sudor Frío (Cold Sweat, 2010), by Adrian Garcia; the latter 
the striking short O Segredo da Família Urso (The Secret of the Bear Family, 2014), from 
Santa Catarina-born film-maker Cíntia Domit Bittar.

The defenders of torture as a state-approved policy should watch movies like 
Trauma for proof that the subjugation sought by torturers speaks only of its most 
primal instincts and not of any sense of justice. Fantasy cinema – horror films – have 
the duty of frightening us through fiction. When the violence onscreen feeds on our 
basest instincts, but doesn’t make us suffer, we should question which side are we on.

ANDRÉ LDC and CARLOS PRIMATI

Trauma
OS TEMORES INEGÁVEIS DE UMA DITADURA IMPLACÁVEL
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As remoções arbitrárias realizadas pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro para dar lugar a 
obras para os Jogos Olímpicos de 2016 são o 
ponto de partida de Mormaço, o primeiro longa-
metragem solo dirigido por Marina Meliande. A 
diretora carioca ganhou destaque com a cultuada 
Trilogia Coração no Fogo, formada pelos longas 
A Fuga, a Raiva, a Dança, a Bunda, a Boca, a 
Calma, a Vida da Mulher Gorila (mais conhecido 
pelo nome abreviado, A Fuga da Mulher Gorila), 
Desassossego (Filme das Maravilhas) e A Alegria, 
feitos em parceria com Felipe Bragança. Nesta 
primeira obra sozinha na direção – o roteiro é 
assinado com Bragança – ela demonstra um 
olhar bastante pessoal em um drama social com 
elementos fantásticos.

A advogada Ana (Marina Provenzzano) é 
uma das moradoras de um prédio que será 
desapropriado para que seja construído no local 
um hotel de luxo. A maioria dos moradores aceita 
a indenização oferecida pela Prefeitura, mas 
alguns poucos insistem em ficar no edifício. Ao 
mesmo tempo em que vive seu drama particular, 
Ana trabalha na Defensoria Pública auxiliando 
os moradores pobres da Vila Autódromo a 
exigir seus direitos, inclusive a prerrogativa de 
permanecerem em suas casas. A partir daí, o 
drama ganha uma maior intensidade, já que são 
pessoas em situação de maior vulnerabilidade 
e risco. Voltado às classes mais desfavorecidas, 
Mormaço acaba surgindo como espécie de 
resposta ao drama burguês Aquarius, de Kleber 
Mendonça Filho.

O Rio de Janeiro enfrenta um Verão 
extremamente quente, que castiga os cariocas 
e esquenta os ânimos de quem vive a tensão 
diária da incerteza de moradia e direitos básicos 
de dignidade e subsistência. A guinada de horror 
fantástico de Mormaço acontece quando um 
fungo misterioso aparece no corpo de Ana, vai 

Damp Heat 
A BOILING SUMMER CAPABLE OF GENERATING 
MONSTERS

The arbitrary removal of citizens by Rio de Janeiro’s 
City hall to make room for the 2016 Olympic Games 
renovation of the city is the starting point for Damp 
Heat, Marina Meliande’s  first feature-length movie. 
The Rio-born director has gained notoriety with the 
cult Trilogia Coração do Fogo (The Heart of Fire 
Trilogy), comprised of three films, A Fuga, a Raiva, a 
Dança, a Bunda, a Calma, a Vida da Mulher Gorila (The 
Scape, the Anger, the Dance, The Ass, the Calm, the 
Life of the Gorilla Woman), Desassossego (Filme das 

Mormaço
UM VERÃO ESCALDANTE CAPAZ DE GERAR MONSTROS

crescendo e se espalhando, deixando-a cada vez 
mais aterrorizada. O fenômeno sem explicação 
parece ser devido a um contágio com a poeira de 
uma das demolições. A podridão que vai tomando 
conta do corpo dela, transformando-a em um 
monstro-vítima da intolerância e opressão das 
autoridades, é a materialização física da perda 
da individualidade e dos traços de humanidade. 
Ao mesmo tempo, ela inicia um relacionamento 
reticente e conflituoso com o arquiteto que se 
hospeda em seu prédio, encarregado de fazer 
uma vistoria técnica no edifício. A angústia cresce 
cada vez mais, os moradores vão abandonando 
o prédio, que se torna praticamente inabitável. 
Mas Ana decide resistir, enfrentar os poderosos, 
não importando as consequências. E seu corpo 
vai sofrendo os efeitos e mostrando a horrenda 
face dos desassistidos e abandonados; seu próprio 
apartamento vai apodrecendo, tudo estraga no 
local, as comidas, as plantas. E tudo devido a 
ações visando favorecer turistas estrangeiros em 
um evento que dura apenas um mês. A dor, no 
entanto, dura para sempre.

CARLOS PRIMATI

Maravilhas) (Unrest (The Movie of the Wonders)) and 
A Alegria (The Happiness), all made in partnership with 
Felipe Bragança. In her first solo outing – the script is 
Bragança’s – she demonstrates personal vision and 
tackles social drama with added fantasy elements.

Lawyer Ana (Marina Provenzzano) is one of the 
tenants of a building that will be expropriated to make 
room for a luxury hotel. Most inhabitants gladly accept 
the compensation offered by City Hall, but some insist 
on staying in the building. Concurrently, Ana uses her 
District Attorney position to help struggling citizens of 
the Racetrack Village to claim their rights, including the 
right of keeping their homes. From then on, the drama 
intensifies, since we’re witnessing the struggles of 
people in a position of vulnerability and risk. Nodding to 
the underclass, Damp Heat positions itself as an answer 
of sorts to the bourgeoisie drama of Aquarius, by Kleber 
Mendonça Filho.

Rio faces an extremely hot summer that punishes 
and exasperates its inhabitants, already living amid 
daily tensions that put a spotlight on the uncertainty of 
‘home’ and the struggle for the most basic dignity. Damp 
Heat’s horror left-turn happens when a mysterious 
fungus appears on Ana’s body and keeps on growing 
and spreading, making her more and more terrified. The 
unexplained phenomenon seems to have as cause the 
contact with dust released from one of the demolition 
sites. The filth that starts to take over her body, turning 
her into a monster that is also a victim of intolerance 
and of the neglect by authorities, is the physical 
materialization of the loss of her individuality and 
humanity. At the same time, she embarks on a diffident 
relationship (plagued by constant bickering) with the 
architect responsible for overseeing the building. With 
the sense of dread piling up, most residents start to vacate 
the premises, which becomes virtually inhabitable. 
But Ana decides to resist and face the powers that be, 
regardless of the consequences. And, with that, her body 
suffers trough the symptoms and reveals the true nature 
of all those left behind unassisted; her own apartment 
starts to rot, all things go stale in there (food, plants). All 
thanks to the plan of favoring foreign tourists over the 
local population, and all that for an event that lasts only 
a month. Pain, however, lasts forever.

CARLOS PRIMATI
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O vampiro é uma das criaturas fantásticas 
mais antigas e populares do cinema, tendo 
aparecido pela primeira vez no clássico do 
Expressionismo Alemão Nosferatu (1922), de 
F.W. Murnau. Mas aquela versão esguia, careca 
e dentuça de Max Schreck como o Conde Orlok 
é apenas uma das muitas formas de representar 
este ser sugador de sangue. O vampiro passou por 
inúmeras transformações no decorrer dos anos, 
funcionando como metáfora para incontáveis 
situações, transitando entre monstro abjeto e 
galã reluzente (existem também alguns hipsters 
pálidos no meio disso tudo, retratando tribos de 
jovens rebeldes ou desajustados sociais, e ainda 
uma vasta galeria que parece não ter limites).

O cineasta norueguês Thomas Aske Berg 
desenvolveu o conceito de Vidar, o Vampiro 
há oito anos, em 2010. A ideia original era 
trabalhar com o formato do mockumentary (falso 

documentário), porém, devido ao surpreendente 
sucesso da comédia independente O Que 
Fazemos nas Sombras (2014), divertidíssimo 
filme australiano de vampiros feito neste mesmo 
formato narrativo, Berg se sentiu desafiado a 
fazer algo diferente. O resultado foi a história de 
Vidar, um fazendeiro cristão que vive no sótão da 
casa de sua mãe extremamente religiosa. Ainda 
virgem aos 33 anos de idade, ele não consegue se 
esquecer de quando foi rejeitado e humilhado por 
uma garota quando era criança, e tem como única 
companheira uma coleção de revistas Playboy. 
Um dia, em suas orações, ele pede a Jesus que 
o permita transar com mulheres de 20 e poucos 
anos, meter-se em brigas e viver sem medo. O 
que ele não esperava é que Jesus Cristo fosse um 
vampiro malicioso, e que realizasse seus desejos 
mais ardentes. Ao aceitar (de maneira pra lá de 
controversa) o corpo e o sangue de Cristo, ele 
torna-se um vampiro tarado que sai pelas ruas em 
busca de sexo e confusão.

Desde 2012, Thomas Berg toca com seu 
parceiro John Iver Berg a produtora UFOh!, através 
da qual realizaram diversos curtas-metragens 

Vidar the Vampire 
NIHILISM, SIN AND REDEMPTION THROUGH JESUS’ 
BLOOD

Vampires are some of the oldest and most popular 
of cinema’s fantastic creatures, appearing for the first 
time on film in F.W. Murnau’s German expressionism 
classic Nosferatu (1922). But Max Schreck’s portrayal 
of Count Orlock (thin, bald, fanged) is just one of many 
ways to depict such bloodsucking entities. Vampires 
went through many iterations throughout the years, 
functioning as a metaphor for uncountable situationS, 
ranging from abject monster to shining lothario (in 
between, a few pasty hipsters portraying them as young 
rebels or social miscasts, a vast gallery that seems 
endless).

e videoclipes. O mais conhecido deles é Believe 
the Dance (2013), um musical de horror popular 
no circuito de festivais de cinema fantástico pelo 
mundo. Vidar, o Vampiro, é a primeira experiência 
de Berg na direção de longa-metragem. Tendo 
sido também escrito e protagonizado por ele, 
o filme tem muitos elementos autobiográficos, 
valendo-lhe um prêmio de atuação no Fantaspoa, 
o festival internacional de cinema fantástico de 
Porto Alegre, em 2018.

Durante o período de escrita do roteiro, 
o realizador sofria de uma severa depressão, 
portanto foi natural que boa parte da história se 
passasse no consultório de um psiquiatra, com 
Vidar contando ao médico sobre suas lembranças 
traumáticas de infância até suas mais loucas 
experiências místicas e eróticas como homem 
adulto. Divertido, profano e absurdo, Vidar é 
um filme de vampiro original e provocante, 

comprovando tanto o fascínio imortal das 
criaturas da noite quanto a força do próprio 
cinema fantástico escandinavo.

BEATRIZ SALDANHA

Norwegian film-maker Thomas Aske Berg 
developed the concept for VampyrVidar eight years 
ago, back in 2010. The original idea was to create a 
vampire mockumentary, but around the same time the 
hilarious Australian indie comedy What We do in the 
Shadows (2014, also a mockumentary) became a hit, 
and thus Berg shelved the idea in favor of something 
different. The resulting movie is the story of Vidar, a 
Christian farmer that lives in the attic at the house of 
his very religious mother. Still a virgin at 33, he can’t 
seem to get over how rejected and humiliated he felt by 
a girl when he was a kid, and now the only companion 
he has is a stash of  Playboy magazines. Then one day, 
during prayer, he asks Jesus for allowance to have sex 
with 20-something year-old  women, get into fights and 
live without fear. What he didn’t except was Jesus to be 
a vicious vampire willing to grant him all of his most 
burning desires. By accepting (in a very controversial 
scene) the body and blood of the Christ, he becomes 
himself a sex-starved vampire, roaming the streets in 
search of blood and thrills.

Since 2012, Berg helms with his partner John Iver 
Berg the production company UFOh!, through which 
many short movies and videoclips were made. The most 
well-known movie produced by the team is Believe the 
Dance (2013), a horror musical that became a hit around 
the ‘fantasy cinema’ festival circuit. VidarVampyr 
is Berg’s first feature-length movie. He’s also the 
scriptwriter and main actor, and the movie is filled with 
autobiographical detail and got awarded with a ‘Best 
actor’ prize at Fantaspoa (Porto Alegre’s international 
fantasy cinema festival).

During its period of inception, the film-maker was in 
the grip of deep clinical depression, making it natural 
that a good chunk of the story takes place at a shrink’s 
office, with Vidar telling the doctor everything from 
his traumatic childhood memories to his crazy mystic 
and erotic experiences as a grown man. Fun, profane 
and absurd, Vidar is an original and thought-provoking 
vampire flick, a reminder of both our undying fascination 
with night creatures and the strength of Scandinavia’s 
fantasy cinema

BEATRIZ SALDANHA

VampyrVidar
NIILISMO, PECADO E REDENÇÃO NO SANGUE DE JESUS
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The Princes’ Kiss • The Forest of the 
Sleepwalkers • Dracula’s Nuptials
A HORROR SHOWCASE FOR OUR TIMES

In these reactionary times, even in the world of 
horror - ever fond of society’s fringes – it is of importance 
to keep it diverse, and that only reinforces the 
importance of a fearless LGBTQ+ horror film. Matheus 
Marchetti, a young film-maker from São Paulo, puts 
forth a kind of cinema that is openly queer and heavy 
with an oneiric, fable-like atmosphere. The Princes’ 
Kiss (2015), a touching cross between The Sleeping 
Beauty and Frankenstein, catches everyone by surprise 
thanks to its ending and put spectators in the mood for 
the following movies. The Forest of the Sleepwalkers 
(2017) is a daring musical that unashamedly probes 
sexually and aesthetically the universe of vampires, 
toucing upon the birth of desire between two young 
men, one dreaming of the night; the other, wishing to 
live in it. Stylish and competently produced, Draculas’ 
Nuptials (2018) is quite a heterodox take on the story of 
Transilvania’s legendary vampire, yet another tributary 
of the many movie adaptations, that doesn’t step away 
from the vampire-in-chief’s taste for necks belonging to 
both sexes. Going way beyond mere promise, here is a 
director conscious and absolutely sold on what he does.

INTERVIEW: MATHEUS MARCHETTI

CRASH: In The Forest of the Sleepwalkers, there’s 
a lot of aesthetic refinement and clear homoeroticism. 
Would that a response of sorts to the ‘erasure’ of the 
gay undertones related to the myth of the vampire, or 
merely the search for a more passionate kind of cinema?

Matheus: The Forest was an extremely personal 
and passionate project about self-acceptance. As am 
antisocial gay kid in love with monster movies, I’ve 
identified a lot with these “perverse” and “amoral” 
creatures. For the protagonist, Thomas, fully immersed 
in the vampire stories he tells his younger brother, the 
only way to consummate his love for another boy would 
be to become a creature of the night. We wanted to 
capture such a delirious, extreme feeling, full of conflict 
and booming hormones, switching from teen gay 
romance to fairy tale to gothic horror.

CRASH: In your movies, there aare many influences 
(Mario Bava, Dario Argento, Hammers filmes). In 
Dracula’s Nuptials, besides Bela Lugosi’s portrayal, what 
other versions of Bram Stoker’s monster did you try to 
evoke? And what did you add to such references?

 MATHEUS: I read the whole od Dracula, but what 
made me fall in love and become obsessed with the 
character was the movie versions of it. I’ve tried to make 
a homage to these films, more so than a faithful literary 
adaptation. I have partially followed the first half of 
Bram Stoker’s novel, developing my own ramifications 
from that point on. Among the movies referenced, 
I must point in special Vampyros Lesbos, by Jesus 

CRASH: O horror pode ser um escape para 
os temores cotidianos, inclusive os derivados 
do preconceito contra o universo queer. Como 
gostaria que seus filmes fossem percebidos no 
ambiente do cinema de gênero, tanto pelo público 
quanto pelos especialistas?

MATHEUS: A atração de muitos cineastas pelo 
horror se deve ao fascínio pela escuridão que há 
no mundo e no homem, literal ou alegoricamente. 
No entanto, busco encontrar alguma luz em meio 
a tantas trevas. Não procuro tanto aterrorizar o 
público, embora seja divertido. Contudo, quero 
oferecer algum conforto em meio ao horror, da 
mesma forma que esses filmes mais me acolhiam 
do que me amedrontavam quando eu era criança. 
Nesse sentido, me identifico muito com o trabalho 
do Jean Rollin, que usava toda a iconografia do 
gênero como pano de fundo para dramas sobre 
almas solitárias em meio ao breu e por suas fortes 
protagonistas femininas, muitas delas lésbicas, 
impactantes para a minha autodescoberta. 
Por isso busco criar filmes que tragam à tona a 
identidade queer inerente a tantos clássicos do 
gênero, mas frequentemente ignorada, além de 
criar histórias macabras que fascinem e inspirem 
outras “almas solitárias” por aí, em especial os 
jovens LGBT+.

ANDRÉ LDC
Nestes tempos reacionários, até mesmo 

no universo do horror, afeito às margens da 
sociedade, é preciso garantir a diversidade 
enquanto base, o que reforça a importância de 
um horror LGBT+ sem receios. Matheus Marchetti, 
um jovem cineasta paulistano, traz consigo um 
cinema abertamente queer com tons fabulescos e 
oníricos. O Beijo do Príncipe (2015), uma singela 
mescla entre Bela Adormecida e Frankenstein, 
surpreende em seu desfecho e prepara o 
espectador para os filmes seguintes. O Bosque 
dos Sonâmbulos (2017) é um musical a desbravar 
sem pudores estéticos nem sexuais o universo 
vampiresco, abordando o despertar do desejo 
entre dois rapazes, um deles desejoso pela noite 
e o outro a viver nela. Elegante e habilmente 
produzido, assim feito o longa As Núpcias de 
Drácula (2018), uma visão heterodoxa da história 
do lendário vampiro da Transilvânia, tributária 
de várias das suas adaptações ao cinema sem 
escamotear a preferência do vampiro-mor 
por pescoços de ambos os sexos. Indo além da 
promessa, eis um diretor convicto e consciente do 
que faz.

ENTREVISTA: MATHEUS MARCHETTI

CRASH: Em O Bosque dos Sonâmbulos, nota-
se o refinamento estético e o homoerotismo às 
claras. Seria uma resposta à mitigação do viés gay 
relativo ao mito do vampiro ou uma busca por um 
cinema mais passional?

MATHEUS: O Bosque foi um projeto 
extremamente passional e pessoal sobre 
autoaceitação. Enquanto uma criança gay 
apaixonada por filmes de monstros e avessa 
a interações sociais, eu me identifiquei com 
essas “criaturas amorais e perversas”. Para o 
protagonista Thomas, imerso nas histórias de 
vampiros que conta ao irmão mais novo, o único 
jeito de consumar seu amor por outro rapaz seria 
se tornando uma criatura da noite. Queríamos 
captar essa sensação delirante, extrema e 
conflituosa de sentimentos e hormônios à flor da 
pele, alternando entre romance gay adolescente, 
conto de fadas e terror gótico.

CRASH: Em seus filmes, há influências de Mario 
Bava, Dario Argento e dos filmes da Hammer. No 
caso de As Núpcias de Drácula, além da clássica 
versão estrelada por Bela Lugosi, quais outras 
adaptações da obra de Bram Stoker você buscou 
evocar? E que aspectos você acrescentou a essas 
referências?

MATHEUS: Li Drácula na íntegra, mas acabei 
obcecado e apaixonado pelo personagem graças 
às versões para cinema. Procurei muito mais 

O Beijo do Príncipe • O Bosque dos Sonâmbulos
• As Núpcias de Drácula
MOSTRUÁRIO DO HORROR PARA OS NOSSOS TEMPOS

homenagear esses filmes do que adaptar o 
livro à risca. Segui em parte a primeira metade 
do livro de Stoker e outras ramificações daí em 
diante. Dentre os filmes, cito Vampyros Lesbos, 
de Jesus Franco, pelo romance queer entre 
as protagonistas, em especial o look de Mina 
e Lucy, baseado nas musas de Franco, Lina 
Romay e Soledad Miranda. Tanto o Drácula 
de Tod Browning quanto a versão hispânica 
de George Melford fundamentaram as cenas 
iniciais no castelo. Outros elementos da trama, 
especialmente o próprio Jonathan Harker, 
derivaram do Nosferatu, mais do remake 
do Herzog do que do original do Murnau. O 
Drácula remete ao Bela Lugosi, mas também 
a Christopher Lee, Max Schreck, Udo Kier e 
Frank Langella. Sua presença muda veio do 
Drácula: Príncipe das Trevas, da Hammer. No 
geral, Núpcias tem um aspecto abstrato e uma 
narrativa entremeada e turvada. Pensei muito 
em uma sinopse do filme perdido A Morte de 
Drácula (que precede Nosferatu como a primeira 
adaptação do livro), no qual o protagonista 
se perde em um sanatório, onde passa por 
eventos macabros que podem ou não ser reais, 
envolvendo um paciente louco que acredita ser 
o Conde Drácula. Essa abordagem serviu tanto 
para fins criativos quanto por motivos práticos. 
Sem verba para retratar a Londres vitoriana 
ou a antiga Transilvânia, escolhemos uma 
ambientação ambígua e anacrônica, um meio-
termo entre um Brasil sonhado e o mundo gótico.

CRASH: O ar fabulesco dos seus filmes se 
contrapõe a uma certa dureza estética do cinema 
contemporâneo. Essa distinção é intencional ou 
há outras razões para a escolha do tom de contos 
de fadas?

MATHEUS: Sempre me intriguei quanto à 
universalidade dos contos de fadas. E prefiro 
filmes com poucas falas, guiados quase apenas 
pelas imagens. No fim, a estrutura das fábulas 
me permitiu prescindir das palavras. Uma 
vez que os espectadores conhecem a trama, 
posso surpreendê-los ao subvertê-la. Ademais, 
o interesse maior é pelo onírico, pois a minha 
necessidade de fazer filmes partiu do desejo de 
preservar meus sonhos de forma a compartilhá-
los através da magia do audiovisual e suas 
potencialidades e vertentes. Admiro muito quem 
faça um cinema a denunciar a dureza da 
realidade, algo extremamente necessário no 
momento tenebroso em que vivemos. Porém, uma 
realização que nos permita sonhar pode dialogar 
com os nossos tempos, marcando posição ao 
mesmo tempo em que nos leva a outros lugares 
e realidades.
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A delicadeza das belas artes contra a brutalidade da guerra forma o embate de Exodus to Shanghai, 
produção austríaca, filmada na Romênia e falada em inglês (e, eventualmente, em alemão e chinês), com 
direção do britânico Anthony Hickox (Waxwork, Hellraiser III, Warlock: The Armageddon). Misturando 
doses nada sutis de clichês de filmes históricos sobre a Segunda Guerra Mundial – a trama se desenrola 
em 1938, em Viena, às portas do conflito, quando a Europa já estava à beira de um ataque de nervos –, com 
muita ação a base de rajadas de metralhadora, socos e pontapés e um pouco de artes marciais, Exodus to 
Shanghai consegue a proeza de combinar um autêntico banho de sangue (“nazista bom é nazista morto” é 
o lema), um pouco de melodrama lacrimejante, humor debochado e uma atmosfera meio esquizofrênica 
de Sessão da Tarde e Supercine com ultraviolência e comédia pateta.

A provocação é incessante, ao mesmo tempo que temos uma autêntica aula de História: não se 
discute aqui se Nazismo é de direita ou esquerda (até porque, né?, por favor…), mas descobrimos que 
os uniformes da SS foram desenhados pelo estilista Hugo Boss (o que explica tamanha elegância dos 
bandidos!), e que o único amigo que Adolf Hitler teve foi seu cãozinho Prinz: ele inclusive retratou o pet 
em um desenho muito tosco que acaba se tornando central na trama – a arma secreta usada por um 
grupo de judeus para tentar escapar da perseguição antissemita. O Dr. Ho, embaixador chinês em Viena, 
é o herói da trama, uma figura histórica considerada o “Schindler chinês”.

A doentia obsessão dos nazistas de instaurar a arte clássica como a única aceitável (a música 
nacionalista de Richard Wagner é um símbolo exato disso), em detrimento de quaisquer resquícios de 
arte de vanguarda, cria o conflito ideológico que contrapõe a truculência dos oficiais germânicos e a 
sensibilidade dos artistas – incluindo judeus homossexuais, alvos prediletos dos nazistas enrustidos. 
Orgias turbinadas com cocaína e envolvendo as mais depravadas fantasias sexuais são apenas o 
primeiro indício da hipocrisia sobre a qual se sustenta o alto escalão da Gestapo, a polícia secreta alemã. 
A xenofobia, o racismo e a intolerância causam desconforto mesmo em um filme com uma pegada de 
aventura e ação – e somente o humor, e a satisfação de vermos os malfeitores recebendo o que merecem, 
é capaz de amenizar o clima explosivo.

A exemplo dos melhores filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, o clímax envolve uma fuga 
espetacular: uma desesperada tentativa de embarcar no Expresso do Oriente, que levará alguns dos 
nossos amigos para longe do território ocupado pelos nazistas, e dali para um exílio seguro em Xangai, 
na China. O filme histórico revisionista que não se contenta em reinterpretar os fatos, mas também 
reinventá-los ao bel prazer – por exemplo, Bastardos Inglórios (2009), de Quentin Tarantino –, é a vitória 
da arte, da imaginação e da poesia acima de ideologias de ódio cujo único objetivo é dizimar tudo que 
é diferente.

CARLOS PRIMATI

Exodus to 
Shanghai
SUÁSTICAS EM DESFILE: 
NAZISTA BOM É NAZISTA 
MORTO

Exodus to Shanghai
SWASTIKA PARADE: THE ONLY GOOD NAZI IS A DEAD NAZI

The delicacy of fine arts against the brutality of war makes the clash at the core of Exodus to Shangai, an Austrian 
production filmed in Romania and spoken in English (and, eventually, German and Chinese), directed by the British film-
maker Anthony Hickox (Waxwork, Hellraiser III, Warlock: The Armageddon). Mixing less than subtle dosages of World 
War Two movie clichés, the story takes place in 1938 Viena, just before conflict began, with all of Europe already on 
the verge of a nervous breakdown . With lots of action, machine gun fire, kicks and punches (and a little martial arts), 
Exodus to Shanghai succeeds in combining a veritable blood bath (“a good nazi is a dead nazi” is the motto) with teary 
melodrama, tongue-in-cheek humor and a schizophrenic atmosphere of ultra-violence and goofy jokes.

The provocations don’t stop, all while he witness an authentic History lesson: there are no arguments regarding 
Nazism being right- or left-leaning (is there any need for it…?), but we learn that the SS uniforms were designed by Hugo 
Boss (which explains the classiness of the villains!), and that Adolf Hitler’s only friend ever was his puppy Prinz, and even 
immortalized the dog in a quite tacky drawing that becomes a central point as the story unfolds – the secret weapon 
used by a group of jews trying to escape anti-Semitic prosecution. Dr. Ho, chinese ambassor in Viena, is the tale’s hero, a 
historical figure regarded as “China’s Oscar Schindler”.

The sick obsession nurtured by the Nazis of making classical art the only acceptable kind of art (Richar Wagner’s 
nationalistic music being the precise manifestation of it), in spite of any remaining avan-garde expression, creates 
the ideological conflict that pits the harshness of German officials against the sensitiveness of artists – especially 
homosexual Jews, the preferred target of still-in-the-closet Nazis. Cocaine-fueled orgies involving the most depraved 
sexual fantasies are only the first hint of the hypocrisy in which the high-ranking officials of the Gestapo (the Nazi secret 
police) feast. The xenophobia, racism and intolerance on display manage to create great discomfort, even in an action- 
and adventure-oriented movie – it is only the humor at play and the satisfaction of witnessing the payback meted out to 
the villains that lightens the incendiary tone.

Taking cues from the best World War Two movies, the climax involves a spectacular scape, where our friends 
try desperately to get on board of the Orient Express to flee the Nazi-occupied territory in favor of the safe exile of 
Shanghai. It’s he sort of revisionist historical movie that, not satisfied with merely reinterpreting the facts, also reinvents 
them as it wishes - a bit like Quentin Tarantino’s Inglorious Basterds (2009). It is the victory of art, imagination and poetry 
over hateful ideologies bent on annihilating everything that is considered different.

CARLOS PRIMATI

Franco: the queer romance between the protagonists 
and the looks of Mina and Lucy (both based in Franco’s 
muses, Lina Romay and Soledad Miranda). Both Tod 
Browning’s  and George Melford’s versios of Dracula 
helped the first scene, the ones in the castle. Other 
story points, especially Jonathan Harker, came straight 
out of Nosferatu (and more out of Herzog’s remake 
than of Murnau’s original). Our Dracula brings to mind 
Bela Lugosi, but also Christopher Lee, Max Schreck, 
Udo Kier e Frank Langella. His ‘muted’ presence came 
from Hammer’s Dracula: Prince of Darkness. In general, 
Nuptials’ narrative is twisted and multi-layered, with 
abstract touches. I thought a lot about the synopsis to a 
lost movie (it precedes Nosferatu as the first adaptation 
of the Dracula book), in which the protagonist gets 
lost in a sanatorium, where he experiences events that 
might or might not be real, involving a mad inmate that 
believes he is himself Count Dracula. This approach 
came in handy for both creative and practical ends. 
Without the budget to portray Victorian London or 
ancient Transilvania, we chose an ambiguous and 
outdated setting, a middle ground between a dreamt-of 
Brazil and the gothic world.

CRASH: The fable-like atmosphere of your movies 
clashes directly with a certain “aesthetic rigidness” of 
contemporary cinema. Is that distinction on purpose, or 
are there other reasons for the fairy tale aspect of it?

MATHEUS: I have aleays found intriguing the 
universality of fairy tales. And I also have a preference 
for movies with few spoken lines, that are guided almost 
exclusively by the images. All in all, the structure of 
fables allows me to not rely so much on words. Once 
it is established for viewers that they already know the 
story, I can surprise them by subverting it. Besides, my 
main interest is in the oneiric, for the need to make 
movies was born out of a wish of preserving my own 
dream,s so that I could share them through the magic 
of audiovisual recording and its many branches and 
potentialities. I admire a lot those who make cinema 
to denounce the harshness of reality, something that is 
more than necessary in the nefarious times we live in. 
However, something that allows us to dream can speak 
to our times, making its position clear but also taking us 
to other places and realities.

CRASH: Horror can be a scape of our daily fears, 
including the ones that arise from the prejudice against 
queer people. How would like your movies to be 
perceived in the genre movie segment, by both viewers 
and critics?

MATHEUS: The attraction many film-makers feel for 
the horror genre comes from the infatuation with all the 
darkness that exists in men in particular  and in the world 
in general - be it literally, or allegorically, speaking. 
I don’t seek to scare the public so much, although it’s 
fun. I want to offer some measure of comfort amid the 
horror, much in the same way those movies meant more 
a sense of comfort than of fear when I was a child. In 
that sense, I identify more with the work of Jean Rollin, 
who used genre iconography as a backdrop for drama 
concerning lonely souls in the heart of black matter, with 
strong female protagonists (many of which lesbians), 
something very impactful for my own self-discovery. 
That’s the reason I try to make films that bring to the 
fore the inherent queer identity in many classics of the 
genre (although frequently ignored), as well as creating 
macabre stories that might fascinate and inspire ‘lonely 
souls’ the world over, especially young LGBTQ+ people. 

ANDRÉ LDC
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La Casa Lobo deve ser visto apenas à noite, com todas as luzes apagadas. 
Na escuridão total, a tela se abre e revela um abismo. Você não sabe se está 
olhando em frente ou se na verdade mergulha em vertigem. Os sons delicados 
e arrepiantes em volta e ao fundo dão a impressão que criaturas peçonhentas 
rastejam aos fundos de seu crânio, talvez dentro de sua roupa. A narração em 
espanhol com sotaque germânico é sussurrada bem claramente e devagar, 
com todo cuidado para que se escute cada palavra e que nenhuma fique mal-
entendida. O coração bate forte ao se perceber que estamos diante de uma 
animação com a grandiosidade dos filmes iniciais de Walerian Borowczyk e 
dos contos de fadas insanamente adultos do mestre supremo do stop-motion: 
Jan Svankmajer.

Os dois longas-metragens chilenos que fazem parte da Crash deste ano 
tratam de maneiras distintas das cicatrizes deixadas pelo horrendo regime 
ditatorial no Chile, instaurado no país entre 1973 e 1990. Nada é mais 
assustador que a realidade, e La Casa Lobo nasce como um dos contos de fadas 
mais sinistros já filmados, fazendo ainda conexão com um lugar desgraçado 
conhecido como Colônia Dignidade, uma comunidade agrária alemã fundada 
por um militar nazista foragido por acusações de abuso sexual infantil na 
Alemanha Ocidental. “Silêncio é fortaleza”, dizia um cartaz nas paredes. O 
vídeo institucional que abre La Casa Lobo, mostrando a comunidade como 
um lugar feliz e de trabalho é um exemplo das peças enganosas que eram 
frequentemente produzidas. Logo estes esforços de propaganda passaram a 
ser ofuscados por relatos de fugitivos.

A protagonista deste conto, Maria, é um dos fugitivos desta colônia de 
horrores, junto com os dois porquinhos que ela ajuda a proteger. Definida 
como um “estado dentro de um estado”, a Colônia Dignidade era um local 
de isolamento e doutrinação onde dezenas de crianças foram abusadas 
sexualmente. O lema desta comunidade de nazistas pedófilos é muito 
parecido com os lemas dos governos totalitários que vem ressurgindo no 
momento: “Deus, Esforço, Disciplina”. Criaturas de índole rebelde como 
Maria, eram “curadas” com tratamento de choque e psicofármacos. A partir 
da ditadura Pinochet, o lugar se consagrou como centro de detenção e 
tortura de dissidentes, com amplo apoio e parceria do governo ditatorial e de 
círculos políticos alemães. Corpos em fossas e um enorme arsenal de armas 
também foram encontrado dentro deste inferno na Terra.

Com esse contexto desolador em mãos, a dupla Joaquín Cociña e 
Cristóbal León, ambos com um background sensacional de curtas-metragens, 
criaram um universo totalmente próprio em um filme assustador de beleza 
indizível, impecável design de som, cenários e criaturas que se constroem e 
se desfazem o tempo todo frente aos nossos olhos. A sensação do espectador 
é de derreter e se integrar ao cenário, junto com Maria. Venha você também 
para o acolhimento mortífero de La Casa Lobo.

GURCIUS GEWDNER

La Casa Lobo
REFUGIADOS DO INFERNO: LOBO MAU E A COLÔNIA DA TORTURA

The Wolf House 
HELL REFUGEES: THE BIG BAD WOLF AND THE TORTURE COLONY

La Casa Lobo should only be watched at night, with all lights out. In complete 
darkness, the screen opens itself and reveals an abyss. You can’t be sure if you’re staring 
ahead or giving in to the vertigo. The hair-raising and delicate sounds surrounding 
you give the impression of venomous creatures crawling in the back of your skull, 
maybe in the folds of your clothes. The Spanish narration (with a German accent) is 
whispered clearly and slowly, so as to render all words understandable, avoiding any 
misunderstanding. The heart pounds steadily once we realize we’re experiencing an 
animated movie as huge as Walerian Borowcyck’s first movies, as well as the insane, 
super-adult fairy tales of stop-motion’s supreme master, Jan Svankmajer. 

The two Chilean feature-length films that integrate this year’s Crash festival deal 
in distinct registers with the scars left by the horrific dictatorship that took place in 
Chile from 1973 until 1990. Nothing is scarier than reality itself, and La Casa Lobo is 
one of the most sinister fables ever filmed, taking inspiration from a disgraced site 
known as Colônia Dignidade (‘Dignity Colony’), a German agrarian community founded 
by a  nazi official escaping charges of child abuse back in West Germany. “Silence is 
fortitude”,  read a sign on one of its walls. The institutional video that opens La Casa 
Lobo, portraying the community as a happy, work-intensive place is an example of the 
insidious propaganda frequently produced about the place. Soon, such propaganda 
efforts are outshined by the tales told by fugitives of the facility.

The tale’s protagonist, Maria (along with two piglets she looks after), is a fugitive 
of the colony of horrors. Defined as “a State within the State”, Colônia Dignidade was 
a local of isolation and indoctrination where dozens of children were sexually abused. 
The motto of this pedophilic nazi clique is quite similar to the one used by totalitarian 
governments currently gaining traction the world over: “God, Effort, Discipline”. Rebel 
souls such as Maria were “cured” through electroshock treatment  and  psychotropic 
drugs. With the beginning of Pinochet’s dictatorial regime, the place became a 
detention and torture center for dissidents, amassing full support and collaboration 
from the government and of certain German politic circles. Bodies were found in grave 
sites and a huge stash of guns was also found in the hellish location.

With such disheartening material at hand, the duo of Joaquín Cociña and Cristóbal 
León (both responsible for an amazing roster of short movies) creates and universe 
totally unique in a movie that is frightening and of unspeakable beauty, incredible 
sound design, with creatures and scenery that build up and tumble down right in front 
of our eyes. Viewers feel as if blending together with the films surroundings, just like 
Maria does. You too should surrender to the deadly nourishment of La Casa Lobo.

GURCIUS GEWDNER
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Uma mata densa e sombria, na qual seus 
poucos moradores subsistem precariamente e 
anseiam uma fuga para a capital, com devaneios 
de uma vida mais próspera, é o cenário do novo 
longa-metragem de Rodrigo Aragão, A Mata 
Negra. Mais uma vez o novo mestre do terror 
brasileiro – autor de obras referenciais para o 
gênero, como Mangue Negro (2008), A Noite 
do ChupaCabras (2011) e Mar Negro (2013) – 
carrega de misticismo, magia, sobrenatural e 
fantástico seu universo muito particular, no qual 
seres humanos e inumanos convivem como forças 
equiparáveis: o conceito de bem e mal, embora 
presente, não é maniqueísta e simplório, e um 
demônio muitas vezes é apenas a materialização 
da maldade nata do ser humano; a morte não é 
irreversível, e um ente querido continua próximo, 
em forma espectral.

Ao mesmo tempo em que um preto velho 
(Markus Konká), uma espécie de curandeiro 
da mata, faz seu feitiço do bem para tratar 
uma criança doente, sua filha adotiva evoca 
forças ocultas por meio de uma missa negra 
lida diretamente de um livro proibido que lhe 
foi entregue por um maldito albino moribundo 
perdido na floresta. Partindo desta cena, Aragão 
aponta que tudo é magia, o mundo é carregado 
de uma poderosa energia invisível e a noção 
de sermos capazes de controlar nosso destino 
não passa de mera ilusão. O caos predomina; 
podemos, se tanto, somente antecipar a tragédia e 
abreviar nossa sina, ou adquirir um toque mortal, 
de podridão, como acontece com Clara depois de 
flertar com a sabedoria do além.

É particularmente comovente o trabalho 
de Carol Aragão, filha do diretor, no papel de 
Clara, responsável por carregar o filme e ditar 
seu ritmo. Tarefa difícil que ela cumpre com 
louvor, ainda mais contracenando com gigantes 
como Jackson Antunes, Clarissa Pinheiro e 
Francisco Gaspar, estes dois últimos formando 
um casal infeliz sempre em conflito – o retrato 
de matrimônios fracassados é uma das marcas de 
Aragão; amor, carinho e afeto não têm lugar nos 

A Mata Negra
A MORTE NUNCA É DEFINITIVA NA FLORESTA MÁGICA

The Dark Forest  
DEATH IS NOT ETERNAL IN THE MAGIC FORESTHE 
TORTURE COLONY

A dense and shadowy forest, in which inhabitants 
subsist roughly and crave for the ‘big city scape’ amid 
daydreams of a more prosperous life – that’s the setting 
of Rodrigo Aragão’s new feature-length movie, A Mata 
Negra. Once again, the new master of Brazilian horror 
– director of highly influential genre pieces such as 
Mangue Negro (Dark Mangrove, 2008), A Noite do 
ChupaCabras (Night of the ChupaCabras, 2011) and Mar 
Negro (Dark Sea, 2013) – imbues his particular universe 
with mystic, magic, supernatural and fantasy elements, a 
universe in which the human and the inhuman live side 
by side as forces on equal standing: the concept of ‘good’ 
and ‘evil’, however present, is not given to manichaeism 

cenários inóspitos de suas sagas. Ridicularizado e 
humilhado pela esposa grávida, Gaspar transfere 
seu carinho para suas galinhas – as quais, nem por 
isso, escapam de ir parar na panela. Em um misto 
de melancolia, humor e ridículo, o versátil Gaspar 
vive certamente o personagem mais carismático 
do filme, e cujo arco dramático promete uma 
intensa transformação para um eventual capítulo 
futuro.

O caldeirão místico da trama é sublimado 
pela presença de Jackson como um evangelista 
fervoroso que incita o povoado crédulo a 
perseguir Clara como bruxa, acusando-a de ser 
invocadora de demônios. Sozinha em sua jornada 
para recuperar o saco de moedas de ouro que ela 
primeiro encontrou e depois lhe foi roubado por 
dois bandidos de beira de estrada, Clara abre um 
portal entre o mundo real e o além que não pode 
mais ser fechado, uma dimensão mágica na qual a 
ganância, o ódio, a vingança e os feitiços por amor 
não correspondido cobram um preço muito alto – 
maior do que a própria vida.

CARLOS PRIMATI

or easy answers, and sometimes a demon is just the 
materialization of humanity’s innate evil; death is not 
forever, and loved ones are still around in spectral form.

As an ‘old black man’ (Marcu Konká), a forest witch 
doctor, casts a benign spell in hopes of healing a sick 
child, his adoptive daughter evokes occult forces in a 
black mass read aloud from a cursed book given to her 
by a disgraced, dying albino man in the woods. From 
that moment on, Aragão hints that all is magic, the world 
filled by a powerful, unseen energy - the very notion of 
controlling our own destinies all but an illusion. Chaos 
reigns; we can at best anticipate the tragedy and shorten 
our burden, or give in to the rotten touch, a touch of the 
filth, such as what happens to Clara after flirting with 
forbidden knowledge.

The work of Carol Aragão (Rodrigo’s daughter) 
is particularly touching: in the role of Clara, she’s 
responsible for carrying the movie and dictating its 
rhythm. A tough job in which she excels, even more so 
if we consider she’s acting alongside legends such as 
Jackson Antunes, Clarissa Pinheiro e Francisco Gaspar 
- the latter two as an ever-bickering, unhappy couple. 
Failing marriages are a touchstone of Aragão’s work: 
love, caring and affection don’t much fit in the hostile 
surroundings of his sagas. Ridiculed and humiliated by 
his pregnant wife, Gaspar directs his affection to his 
hens – and the fact doesn’t even prevent them from 
ending up as food. A mix of melancholy, jest and ridicule, 
Gaspar is certainly the most charismatic character in 
the movie, one whose dramatic arch promises intense 
transformation in an eventual future chapter of the 
story.

The script’s mystic melting pot is underlined by 
Jackson’s presence as a hysterical evangelist pitting 
the superstitious townspeople to hunt Clara down as a 
witch, acusing her of invoking demons. All alone in her 
quest for the sack of gold coins, at first found by her and 
then taken by road bandits, Clara manages to open a 
portal between our world and the one beyond that can’t 
be closed again, a magical realm where greed, hatred, 
revenge and unfulfilled love spells might cost your life. 

CARLOS PRIMATI
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Cauê Porto

OS CURADORES DA 10ª CRASH
THE CURATORS OF THE 10th CRASH

Crítico e pesquisador de cinema fantástico, tradutor e editor, Carlos Primati é curador 
da Mostra Trash desde 2012. Ministra cursos e palestras sobre horror, ficção científica e 
fantasia há mais de dez anos, indo do Expressionismo Alemão à produção nacional de 
cinema fantástico, participando de eventos variados sobre cinema em diversas capitais, 
como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba, 
Cuiabá, Recife, Natal e Vitória. Colaborou em diversas retrospectivas da obra de José 
Mojica Marins, o Zé do Caixão, e criou as mostras Horror no Cinema Brasileiro (CCBB 
e Cinemateca) e Macabros: O Novo Cinema de Horror Brasileiro (SESC). É curador do 
Rio Fantastik Festival desde 2017, onde programa o melhor da produção brasileira em 
horror e fantasia. Participou do júri em algumas edições do Cinefantasy, de São Paulo. 
É palestrante do projeto Pontos MIS, abordando a produção brasileira no gênero terror, 
tema levado às cidades do interior paulista. Também para o MIS (Museu da Imagem e 
do Som), ministrou cursos e escreveu os textos da exposição Hitchcock: Bastidores do 
Suspense, em 2018, colaborando também no catálogo do evento. É organizador, em 
parceria de Beatriz Saldanha, da antologia Única: Estudos Hitchcockianos, coletânea 
de artigos inéditos sobre o cineasta Alfred Hitchcock, lançada pelo selo Clepsidra. Pela 
mesma editora, colabora com prefácios e copidesque em obras variadas de literatura 
fantástica. Escreve regularmente para catálogos de mostras abordando personalidades 
como George A. Romero, Kirk Douglas, Ruth de Souza, Carlo Mossy e Rodrigo Aragão. 
Escreveu para o livro Tim Burton, Tim Burton, Tim Burton, lançado pela Estronho, e 
traduziu algumas obras para a editora DarkSide, incluindo contos de Mary Shelley 
e Edward D. Wood Jr. Publica esporadicamente artigos e críticas em revistas como 
Preview, Acrobata e Teorema.

Pesquisadora, curadora e crítica de cinema, é mestra em Comunicação Audiovisual 
pela Universidade Anhembi Morumbi (SP) e graduada em Letras pela Universidade 
Federal do Ceará. Teve capítulos publicados nos livros Tim Burton, Tim Burton, Tim 
Burton, lançado pela Editora Estronho, e nos lançamentos internacionais Horrofilmico: 
Aproximaciones al cine de terror en Latinoamerica y el Caribe, e Femme fatales: 13 
escritoras hablan sobre el cine de horror. Fez parte do júri dos festivais Fantaspoa - 
Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre e Cinefantasy. Foi curadora 
da mostra Olhar do Ceará ( Festival Cine Ceará), e da Crash - Festival Internacional de 
Cinema Fantástico (GO) desde 2016. Mantém a revista eletrônica Les Diaboliques, onde 
escreve sobre filmes de terror. Colabora ocasionalmente com a revista Movimento 
(Aceccine) e organiza, com Carlos Primati, a revista Única, especializada na obra de 
Alfred Hitchcock.

Carlos Primati

Beatriz Saldanha

Translator, writer, critic and researcher of fantasy cinema, Carlos Primati is the curator of Mostra 
Trash since 2012. He has been giving courses and talks on horror, sci-fi and fantasy for over ten years 
now, ranging from German expressionism to Brazilian fantasy cinema, and he has also taken part in 
genre events in many capitals, such as São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto 
Alegre, Curitiba, Cuiabá, Recife, Natal and Vitória. He has collaborated in many retrospective shows 
on the work of ‘Coffin Joe’ (or Zé do Caixão – the alias of Brazilian legendary writer/director José 
Mojica Marins), and he has also created the shows Horror no Cinema Brasileiro (‘Horror in Brazilian 
Cinema; CCBB and Cinemateca) and Macabros: O Novo Cinema de Horror Brasileiro (‘The Macabre 
Ones: New Brazilian Horror Cinema’; SESC). He is the curator of the Rio Fantastik Festival since 2017, 
choosing the best in terms of Brazilian horror and fantasy films. He has taken part in the jury of 
some of the editions of Cinefantasy in São Paulo. He’s a lecturer with the project Pontos MIS, which 
discusses the Brazilian horror production around cities in São Paulo’s countryside. Also with MIS 
(São Paulo’s Sound and Image Museum) he has taught courses and written articles for the exhibition 
Hitchcock: Bastidores do Suspense (‘Hitchock: The Making of Suspense’, 2018), being also responsible 
for the event’s catalog. He is the organizer (along with Beatriz Saldanha) of the anthology Única: 
Estudos Hitchcockians (Unique: Hitchcockian Studies), a collection of never-before-seen articles on 
the carreer of the director, published by Clepsidra. Through the same publisher, Primati collaborates 
with forewords and copy work for many works of fantasy literature. He writes regularly for catalogues 
of exhibitions by artists such as George A. Romero, Kirk Douglas, Rufh de Souza, Carlos Mossy 
e Rodrigo Aragão. He has written for the book Tim Burton, Tim Burton, Tim Burton, published by 
Estronho, and has translated books for DarkSide, including tales by Mary Shelley and Edward D. Wood 
Jr. He publishes articles and reviews for the magazines Preview, Acrobata and Teorema.

Researcher, curator and film critic, she is a Master in Audiovisual Communication from 
Universidade Anhembi Morumbi (São Paulo) and holds a degree in Literature from the Federal 
University of Ceará. She had chapters published in the books Tim Burton, Tim Burton, Tim Burton, 
published by Editora Estronho, and in the international releases Horrofilmico: Aproximaciones al cine 
de terror en Latinoamerica y el Caribe, and Femme fatales: 13 escritoras hablan sobre el cine de 
horror. She was part of the jury of the festivals Fantaspoa - International Festival of Fantastic Cinema 
of Porto Alegre and Cinefantasy. She was curator of the Olhar do Ceará Show (Ceará Film Festival), 
and Crash - International Fantastic Film Festival (GO) since 2016. She maintains the electronic 
magazine Les Diaboliques, where she writes about horror films. She collaborates occasionally 
with the magazine Movimento (Aceccine) and organizes, with Carlos Primati, the magazine Única, 
specialized in the work of Alfred Hitchcock.
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André LDC, natural de Goiânia, é crítico de cinema, com passagens pelos sites 
Cinetoscópio e Revista ]Janela[. Por esta revista, realizou a cobertura, ao longo dos 
últimos quatro anos, do Fronteira Festival (Goiânia), do Janela Internacional de Cinema 
do Recife, do Olhar de Cinema (Curitiba), do Festival de Brasília e do Goiânia Mostra 
Curtas. Além disso, é aspirante a roteirista e diretor de cinema.

Todos os anos a CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico faz a mesma 
coisa: convidamos um artista arrepiante para criar a identidade visual de nosso festival. A 
sequência das últimas edições tem sido assombrosa: Diego Gerlach, Bicicleta Sem Freio 
e Gabriel Renner. Agora, chegou a vez do grande Weaver Lima, de Fortaleza (CE), eriçar 
os pelos de nossa nuca com sua arte literalmente fantástica, influenciada por quadrinhos 
vintage de terror e ficção científica, numa atmosfera que parece ter saído de um filme 
de David Lynch.

Weaver iniciou no meio artístico no Seres Urbanos, grupo que editou, na década de 
1990, uma série de fanzines que se tornaram referência no meio alternativo brasileiro. 
Em 2015, foi lançado o livro Seres Urbanos - Antologia do Quadrinho Underground 
Cearense, eleito melhor livro de HQ no prêmio Miolo(s), organizado pela editora Lote 42 
e pela Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo.

Desde o início dos anos 2000, o artista dedica-se às artes visuais. Sua exposição 
individual “Weaver Discos - pop descarado” circulou, entre 2012 e 2013, em seis capitais 
brasileiras, além de Itália e Portugal. Desde 2011, realiza o projeto itinerante “RASTRO”, 
percorrendo cidades do interior do Estado do Ceará realizando intervenções artísticas. 
Em 2016, uma exposição sobre o projeto foi selecionada no programa nacional da CAIXA 
Cultural. Acompanhe os incríveis trabalhos de Weaver no Instagram e facebook: @
weaver.monstra    

André LDC

WEAVER LIMA: ARTISTA CRASH

André LDC, born in Goiânia, is a film critic, with passages on Cinetoscópio and ]Janela[ magazine. 
For this magazine, he covered the Fronteira Festival (Goiânia), the Janela Internacional de Cinema do 
Recife, the Olhar de Cinema (Curitiba), the Brasília Festival and the Goiânia Mostra Curtas, over the 
last four years. In addition, he is an aspiring screenwriter and film director.

WEAVER LIMA: CRASH ARTIST
Every year, CRASH – International Fantastic Film Festival does the same thing: a thrilling artist 

is invited to come up with the visual identity for our festival. The last few editions had a sequence of 
big names: Diego Gerlach, Bicicleta Sem Freio, Gabriel Renner. This time, the task of making our hair 
stand up goes to the great Weaver Lima (from the northeastern state of Ceará), an artist whose style 
(literally fanstastic!) is greatly influenced by vintage sci-fi and horror comics, with an atmosphere 
straight out of a David Lynch movie.

Weaver began his carreer in the Seres Urbanos (‘Urban Beings’) collective in the 1990s, in which 
he edited a number of fanzines that became true references in the Brazilian zine-making scene. In 
2015, the compilation Seres Urbanos - Antologia do Quadrinho Underground Cearense (‘Urban Beings 
– Anthology of Underground Comics from Ceará’) was released, and it won that year’s Miolo(s), a prize 
jointly given by publisher Lote 42 and São Paulo’s Mário de Andrade Library. 

Since the beginning of the 2000s, Weaver has more broadly dedicated himself to the visual arts. 
His individual show “Weaver Discos - pop descarado” (‘Weaver Records – shameless pop’) was shown, 
between 2012 and 2013, in six Brazilian capitals, as well as Italy and Portugal. Since 2011, Weaver 
has been involved with the travelling Project “RASTRO” (‘TRAIL’), in which he visits cities in Ceará’s 
countryside to perform artistic interventions. In 2016, an exhibition originated from the project 
was selected for the national program CAIXA Cultural. Follow Weaver’s amazing work closely on 
Instagram and Facebook: @weaver.monstra 

Igor de Melo

OS CURADORES DA 10ª CRASH
THE CURATORS OF THE 10th CRASH

Nascido em 1982, é diretor, montador, produtor e artista gráfico creditado em mais 
de 70 produções. Formou parcerias duradouras com cineastas importantes dentro 
do cenário do horror e experimental, como Petter Baiestorf, Ivan Cardoso e Rodrigo 
Aragão. Seus trabalhos já participaram de importantes festivais de cinema do Brasil e do 
mundo, sendo constantemente citado entre os nomes principais do cinema de invenção 
brasileiro.  Realiza trabalhos de curadoria desde 2003, destacando-se o ciclo “Dez Anos 
sem GG Allin”(2003) e as mostras: “Jan Svankmajer: Stop Motion Delirante” (2007), “The 
Residents e Bob Ostertag: Animação ao Vivo” (2007), “Giallo: 8 Visões do Horror Italiano” 
(2009), “Monstros que Amam Cinema: de Ivan Cardoso a Tim Burton” (2009) e “Cinema 
Surrealista do Leste Europeu” (2009). Foi curador dos festivais: Splatter Night Fest, 
Autorock, Floripa Noise, Curta Cinema, MFL e CRASH.

Gurcius 
Gewdner 

Born in 1982, he is director, film editor, producer and graphic artist credited in more than 70 
productions. He formed lasting partnerships with important filmmakers within the horror and 
experimental scene, such as Petter Baiestorf, Ivan Cardoso and Rodrigo Aragão. His works have 
already participated in important film festivals in Brazil and around the world, being constantly 
mentioned among the main names of the underground Brazilian cinema. He has been working in 
curatorial work since 2003, highlighting the cycle “Ten Years without GG Allin” (2003) and the shows: 
“Jan Svankmajer: Stop Motion Delirious” (2007), “The Residents and Bob Ostertag: Live Animation 
(2007)”, “Giallo: 8 Visions of the Italian Horror” (2009), “Monsters Who Love Cinema: From Ivan 
Cardoso to Tim Burton” (2009) and “Eastern European Surrealist Cinema” (2009). He was curator of 
the festivals: Splatter Night Fest, Autorock, Floripa Noise, Short Film, MFL and CRASH.



OFICINAS GRATUITAS!
FREE WORKSHOPS!

Oficina intensiva destinada aos amantes dos efeitos especiais, profissionais 
ou amadores, a oficina Efeitos Especiais em Maquiagem irá ensinar técnicas 
utilizadas em teatro e cinema na caracterização de personagens e na criação 
de ilusões e efeitos, seguindo padrões de qualidade internacionais.

Data: 15/12/2018
Horário: 9h às 12h e 14h às 19h
Local: Escola Goiana de Desenho Animado
Endereço: Alameda do Botafogo, 235 - Centro
Pré-requisito: idade mínima 16 anos
Carga-horária: 8 horas

Rodrigo Aragão
Filho de um ex-mágico que também era dono de um pequeno cinema, começou 

ainda jovem a trabalhar com efeitos especiais, tendo colaborado com diversos filmes 
de curta-metragem e peças de teatro. Criou em 2000 o espetáculo de terror itinerante 
Mausoleum. Em 2008 filmou seu primeiro longa-metragem, Mangue Negro, usando 
como locação o manguezal nos fundos da sua casa, em Guarapari. Rodado com um 
orçamento de R$ 50 mil, o filme usou o tema dos zumbis para denunciar o problema da 
degradação ambiental na área dos manguezais. Desde então, Rodrigo foi responsável 
pelos longas A Noite do Chupacabras (2011), Mar Negro (2013), As Fábulas Negras (2015) 
e Mata Negra (2018). É considerado um dos maiores expoentes do cinema de terror 
brasileiro contemporâneo. 

OFICINA 1
EFEITOS ESPECIAIS EM MAQUIAGEM 
RODRIGO ARAGÃO

WORKSHOP 1
SPECIAL EFFECTS AND MAKE-UP
RODRIGO ARAGÃO

Work-intensive workshop for lovers of special effects - either of the professional or 
amateur kind -, the workshop will teach techniques that are used in theater and cinema 
for characterization and the creation of illusion through practical effects, following 
international quality standards.

On December 15th 2018
From 9AM-12PM and from 2PM-7PM
At Escola Goiana de Desenho Animado
Address: Alameda do Botafogo, 235 - Centro
Age restriction: 15+
Total in hours: 8

Rodrigo Aragão

The son of an ex-magician (who was also the owner of a small filme venue), Aragão 
started pretty early on to work with special effects, collaborating on many short- and 
half-length movies and theater plays. He created in 2000 the travelling horror show 
Mausoleum. In 2008, he shot his first feature-length movie, Mangue Negro, using the real 
mangrove at the back of his house as the setting. Shot on a budget of R$ 50k, the movie 
employed the zombie genre to denounce the environmental degradation around the 
mangroves. Since then, Rodrigo directed the movies A Noite do ChupaCabras (2011), 
Mar Negro (2013), As Fábulas Negras (2015) e Mata Negra (2018). He is regarded as one 
the biggest names of the contemporary Brazilian horror cinema scene.
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Os filmes do gênero terror possuem modos 
muito particulares de se trabalhar a direção de 
atores. No Brasil, o nome mais emblemático na 
área continua sendo José Mojica Marins, o Zé 
do Caixão, responsável por desenvolver uma 
metodologia toda própria de atuação, repassada 
ao longo de décadas em seus lendários cursos. 
Atualmente, o maior expoente na direção de 
atores para filmes e peças teatrais de terror é o 
paranaense Paulo Biscaia Filho, responsável pela 
Companhia Vigor Mortis, em atividade há duas 
décadas.

OFICINA 2
DIREÇÃO DE ATORES PARA 
FILMES DE TERROR 
PAULO BISCAIA FILHO

WORKSHOP 2
DIRECTING ACTORS FOR HORROR FILMS
RODRIGO ARAGÃO

Genre movies have very peculiar ways when in comes 
to directing actors. In Brazil, the most emblematic name 
in the field is still Zé do Caixão (Coffin Joe), responsible 
for developing a unique methodology for acting, passed 
on by him during decades of workshops that became 
the object of legend. These days, the biggest name in 
directing in horror movies and theater plays is Paraná-
born Paulo Biscaia Filho, responsible for the theater 
group Companhia Vigor Mortis, now in existence for 
over two decades.

On December 14th and 15th 2018
2PM to 6PM
At Centro Cultural Martim Cererê
Address: Travessa Bezerra de Menezes, s/n – Setor Sul
Age restriction: 16+
Total in hours: 8

Paulo Biscaia Filho

Teacher of theater and cinema courses in the 
Arts College of Paraná, with a master’s degree in arts 
through the Royal Holloway University of London. He is 
the founder and a member of Vigor Mortis, a collective 
that works with cinema, theater and comics in Curitiba, 
founded twenty one years ago. Vigor Mortis has created 
the movies Morgue Story – Sangue, Baiacu e Quadrinhos 
(2008) and Nervo Craniano Zero (2011), both directed 
by Biscaia Filho and originating from theater plays. 
Nervo Craniano Zero became a box office success and 
collected 12 awards in total. In 2017, directed in the 
United States the movie Virgin Cheerleaders in Chains, 
re-christened Virgens Acorrentadas for the Brazilian 
market, where it was released in August 2018.

O curso Horror Britânico: Uma orgia de sangue e pavor tem como proposta 
traçar um panorama do gênero em seu período clássico, enfatizando as obras 
que difundiram o modo britânico de se fazer terror – com seus personagens 
clássicos e seus temas mais obsessivos – e ao mesmo tempo reconhecer o 
papel de outros nomes importantes, como Tod Slaughter, Boris Karloff, 
Barbara Steele e Alfred Hitchcock, na construção de um estilo inglês que 
influenciou a maneira que o gênero se desenvolveu mundo afora.

Data: 13 e 14/12/2018
Horário: 14h às 18h
Local: Vila Cultural Cora Coralina – Sala Multimídia João Bennio
Endereço: Rua 3, s/n  - Centro
Pré-requisito: idade mínima 16 anos
Carga-horária: 8 horas

OFICINA 3
HORROR BRITÂNICO: UMA ORGIA DE 
SANGUE E PAVOR
CARLOS PRIMATI

WORKSHOP 3
BRITISH HORROR: AN ORGY OF BLOOD AND FEAR
CARLOS PRIMATI

The workshop British Horror: An orgy of blood and fear will trace a panorama 
of the genre in its classical period, emphasizing the works that helped to spread the 
British way of making horror around the world – with classic characters and themes of 
obsession – and at the same time to pin down the role of important names, such as Tod 
Slaughter, Boris Karloff, Barbara Steele and Alfred Hitchcock in the construction of a 
British style that has influenced the way the genre developed the world over.

On December 13th and 14th 2018
From 2PM to 6PM
At Vila Cultural Cora Coralina – Sala Multimídia João Bennio
Room 3 / Without number – Downtown Goiânia
Age restriction: 16+
Hours in total: 8

Data: 14 e 15/12/2018
Horário: 14h às 18h
Local: Centro Cultural Martim Cererê
Endereço: Travessa Bezerra de Menezes, s/n – 
Setor Sul
Pré-requisito: idade mínima 16 anos
Carga-horária: 8 horas

Paulo Biscaia Filho
Paulo Biscaia Filho é professor dos cursos de teatro e 

cinema da Faculdade de Artes do Paraná, com mestrado 
em artes pela Royal Holloway University of London.  É 
fundador e membro da Vigor Mortis, companhia de 
cinema, teatro e quadrinhos, sediada em Curitiba e criada 
há 21 anos. Da Vigor Mortis saíram os filmes Morgue Story 
– Sangue, Baiacu & Quadrinhos (2008) e Nervo Craniano 
Zero (2011), dirigidos por Biscaia Filho e oriundos de 
peças teatrais. Nervo Craniano Zero foi um sucesso de 
bilheteria e recebeu 12 prêmios internacionais. Em 2017 
dirigiu, nos Estados Unidos, Virgin Cheerleaders in Chains, 
rebatizado como Virgens Acorrentadas e lançado no 
circuito comercial brasileiro em agosto de 2018.
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Estância balneária abandonada. Final de um filme fantástico no fim de um mundo. Duas 
mulheres, membros da equipe de filmagem, uma atriz, o outro diretor, APOCALYPSE e 
JOY, estão prestes a terminar o relacionamento.

Abandoned seaside resort. End of filming a fantastic film on the end of a world.Two women, members 
of the film team, one actress, the other director, APOCALYPSE and JOY, are about to end their 
relationship.

Mary e sua mãe administram um negócio de fotografia pós-morte, em 1840 na Austrália. 
Elas chegam a uma pequena fazenda para encontrar pais, que estão devastados pela 
morte da filha. Quando elas começam a trabalhar, a mãe de Mary é obrigada a consolar 
o pai da menina falecida, deixando Mary sozinha para enfrentar sua fobia. Ela deve fazer 
tudo o que puder para fazer a morte parecer viva.

Mary and her mother run a post-mortem photography business in 1840’s Australia. They arrive to a 
small farmhouse to find devastated parents grieving over the death of their daughter but as they get 
to work Mary’s mother is required to comfort the grieving parent, leaving Mary alone to confronts her 
phobia she must do all she can to make the dead look alive...

Clara Reichert só quer passar uma noite casual cuidando de um bebê na casa de uma 
família rica, quando recebe um novo seguidor para sua conta no Instagram. Mas esse é 
um seguidor diferente do qual não consegue se livrar. Ele a segue não apenas no mundo 
digital, mas no mundo real também. Quando Clara pede ajuda para o namorado Patrick, 
a situação só piora.

Clara Reichert only wants to spend a casual evening babysitting in a rich family’s house, when she 
gets a new follower for her Instagram account. But this one is different. This one is not easy to shake 
off. He follows her not only in the digital world – he stalks in the real world too. Even as Clara calls 
her boyfriend Patrick for help, the situation is only getting worse.

No início do século XIX, na ilha de La Réunion, cinco adolescentes cometem um 
crime selvagem. Um capitão holandês é contratado para levá-los em uma viagem de 
reeducação. Ao aportarem em uma ilha sobrenatural, eles decidem realizar um motim.

At the beginning of the 20th century on the island of La Réunion, five adolescents of good family, 
enamored with the occult, commit a savage crime. A Dutch Captain takes them in charge for a 
repressive cruise on a haunted, dilapidated sailboat. Exhausted by the methods of the Captain, the 
five boys prepare to mutiny. 

19:00 ABERTURA 10ª CRASH OPENING 10th CRASH

Ultra Pulpe

Dir. Bertrand Mandico. 37 min. França.  2018
Roteiro/ Writer: Bertrand Mandico
Produção/ Producer: Emmanuel Chaumet
Elenco/ Key cast: Pauline Jacquard, Elina Löwensohn, Anne Lise Maulin

15:00 Curtas Internacionais 1 International Short Films 1 (111 

min) 

Post Modern Mary

Dir. Joshua Long. 9 min. Austrália. 2017
Roteiro/ Writer: Joshua Long
Produção / Producer: Daniel Schultz, Ben Nott
Elenco/ Key Cast: Stella Charrington, Melanie Zanetti

Follower

Dir. Jonathan Behr. 9 min. Alema-
nha. 2018 
Roteiro/ Writer: Simon Sticher-
ling
Produção/ Producer: Jonas 
Sticherling
Elenco/ Key Cast: Kristin Kumria, 
Leon Singer

21:30 Coquetel de abertura e lançamento da 
revista Única – Estudos Hitchcockianos 
Vol.1, de Carlos Primati e Beatriz Saldanha 
(orgs.) (SP) Opening Cocktalil and magazine launch

Os Garotos Selvagens Les Garçons Sauvages

Dir. Bertrand Mandico. 110 min. França. 2017
Roteiro/ Writer: Bertrand Mandico
Producer/ Producer: Emmanuel Chaume
Elenco/ Key cast: Christophe Bier, Pauline Lorillard, Sam Louwyck, Elina Löwensohn, Vimala Pons

1 2 / 1 2  Q U A R T A - F E I R A
1 2 / 1 2  W E D N E S D A Y

1 3 / 1 2  Q U i n t a - F E I R A
1 2 / 1 3  T H U R S D A Y
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Dois zumbis, um destino

Two zombies, one fate

Zombie Time 

Dir.Alfonso Fulgencio. 6 min. Espanha. 2018
Roteiro/ Writer: Alfonso Fulgencio
Produção/ Producer: José Luis Farias 

PROGRAMAÇÃO 
PROGRAM

Susan tem mais do que apenas esqueletos em seu 
armário.

Susan has more than just skeletons in her closet.

Third Wheel

Dir. Daniel DelPurgatorio. 4 min. Estados Unidos. 2017
Roteiro / Writer: Anthony R. Williams
Produção/ Producer: Anthony R. Williams, Danny DelPurga-
torio
Elenco/ Key Cast: Kristen Magee, Andrew Goetten

Num futuro próximo, a rotina matinal de um jovem pai é 
quebrada quando ele descobre o segredo bizarro de sua 
esposa, que o força a questionar seu senso de identidade 
e seu papel na família.

In the near future, a young father’s morning routine is put on the 
fritz when he uncovers his wife’s bizarre secret, one that forces 
him to question his sense of self and his role in the family.

Faulty Father

Dir. Benjamin Welmond. 10 min. Estados Unidos. 2018
Roteiro/ Writer: Nicolas Hurt
Produção/ Producer: Stefan Dezil, Allison Troesch

Uma jovem é assombrada por ... Sapatos!

A young woman is haunted by ... Shoes!

Um dia na praia toma um rumo sangrento quando os 
gêmeos Lily, Milly e Billy tentam aplicar um trote em seu 
velho e rabugento avô.

A day at the beach takes a gruesome turn when triplets Lily, Milly 
and Billy attempt a prank on their grumpy ol’ dad.

Na calada da noite, um grupo de adolescentes praticando 
manobras de skate percebe alguém os observando das 
sombras. Uma das garotas se separa do grupo e, ao voltar 
para casa, é seguida por alguém através das desertas 
ruas da cidade.

In the middle of the night, a group of teenagers practice 
skateboarding without notice that somebody is watching them 
from the shadows. One of the girls separates from the group to 
return home through the lonely streets of the city and someone 
follows her.

Shoes

Dir. Ray Kermani. 4 min. Bélgica. 2018
Roteiro/ Writer: Ines Swinters
Produção/Producer: Ines Swinters, Daniel Camu
Elenco/ Key Cast: Kelly Huysman

Sunscapades

Dir. Ben Mitchell. 5 min. Reino Unido. 2018
Roteiro/ Writer: Ben Mitchell
Produção/ Producer: Ben Mitchell, Laura-Beth Cowley
Elenco/ Key cast: Laura-Beth Cowley, Fiona Viani-Pericchi, Ben 
Mitchell

Noctámbulos

Dir. Romén Rivero. Gallardo. 8 min. Espanha. 2018
Roteiro/ Writer: Romén Rivero Gallardo
Produção/ Producer: Romén Rivero Gallardo
Elenco/ Key Cast: Sabina Zambrano, Manuel Aragonés

Dois amigos adentram a Emergência de um hospital em 
busca de socorro após um grave acidente. Ambos irão 
passar por uma série de experiências surreais graças aos 
personagens excêntricos que populam a sala de espera.

Two friends enter an Emergency Room, seeking help after a 
serious incident. They will find themselves living a series of surreal 
experiences through the eccentric characters that populate the 
waiting room. But will they get the help they need?

Numero 69

Dir. Giacomo de Bello. 13 min. Italia. 2018
Roteiro/ Writer: Stefano Dallan
Produção/ Producer: Stefano Bolognini, Massimiliano Saltori, 
Giacomo de Bello, Stefano Dallan
Elenco/ Key Cast: Arianna Addonizio, Nicolas Zafiropoulos, 
Riccardo Sbarbati
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Uma cirurgua estética experimental sai completamente errado; o paciente cede à raiva, 
e sai em busca de sangue.

An experimental cosmetic surgery turns out completely wrong. The patient suffers from rage, and is 
out for blood.

Oscar Mongoût (um caninal gourmet) deseja em segredo uma vizinha de seu prédio, a 
vegetalíssima Miss Carrot. A paixão parece destinada ao fracasso: ela é vegetariana, ao 
passo que ele sofre de uma fobia completa em relação a vegetais. Os acontecimentos 
tomam um rumo dramático quando ela o convida para jantar.

Oscar Mongoût, a gourmet cannibal, burns with love for the neighbor in his building, the very vegetal 
Miss Carrot. This passion seems destined to fail: she is a vegetarian, while he suffers from a total 
phobia about vegetables. Things take a drastic turn the evening she invites him to dinner.

Um nevoeiro tóxico – o chamado ‘smog’- envolveu o planeta, forçando as pessoas a 
viverem em confinamento. Mas quando você tem quinze anos de idade, como Juliette, a 
vida real começa do lado de fora.

A toxic fog, the Smog, blanketed the planet forcing people to live confined. But when you are 15 like 
Juliette, real life truly begins outside.

17:00 Curtas Internacionais 2 International Short Films 2 (112 min) 

Exhale

Dir. Magali Magistry. 13 min. França. 2017
Roteiro/ Writer: Magali Magistry, Chris Briggs
Produção/ Producer: Jérôme Barthélemy, Daniel Sauvage
Elenco/ Key Cast: Juliette Bettencourt, Yassine Douighi

Patient Zero

Dir. Lars Damoiseaux. 3 min. Bélgica. 2016    
Roteiro/ Writer: Lars Damoiseaux
Produção/ Producer: Hendrik Verthé, Kobe Van Steenberghe
Elenco/ Key Cast: Kobe Van Steenberghe

Belle à Croquer

Dir. Axel Courtière. 15 min. França. 2017
Roteiro/ Writer: Axel Courtière
Produção/ Producer: Les Fées Productions, Offshore 

Supine

Dir. Nicole Goode. 25 min. República Checa. 2018
Roteiro/ Writer: Nicole Goode
Produção/ Producer: Steve Reverand, Martin Raiman
Elencio/ Key Cast: Eva Larvoire, Nathan Davies

Uma coletânea de animações bastante curtas baseadas em eventos reais experienciados 
no reino do subconsciente.

Collection of extremely short animations based on actual events lived in the realm of the subconscious

While you’re Asleep (my weird dreams happen)

Dir. Adrián Quintero. 2 min. México. 2018       
Roteiro/ Writer: Adrián Quintero Mármol Martínez
Produção/ Producer: Adrián Quintero Mármol Martínez
Elenco/ Key cast: Flower Stjerne, Hannah Durling, Lorena Rodriguez, Simon Hudson, Ana Marelić, 
Ana Paula Tellez, adriano zero

Sylvie é uma taxidermista que vive isolada e feliz numa 
grande casa nas montanhas da França, tendo seu 
trabalho como única companhia. Isso até que Oz, um 
andarilho americano, cruza seu caminho. Os dois se 
tornam próximos e Sylvie começa a questionar o que 
significa viver.

Sylvie is a taxidermist content with being isolated from people in 
her large house in the mountains of France- her only company is 
her work. That is until Oz, an American hitchhiker stumbles upon 
her path. The two become close and Sylvie begins to question 
what it means to live.
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Sebastian é um garoto de sete anos de idade dotado de intensões macabras. Ao entrar 
em um depósito onde guardam todas as coisas perigosas fora do alcance de crianças, 
coloca as mãos em algo que pode ajuda-lo a realizar seu plano de ‘destruir a felicidade’. 
Contado sem diálogos, lentamente descobrimos e testemunhamos seu plano e sua 
horrenda conclusão. Tudo ocorre em uma casa que parece grande e deserta, onde 
Sebastian e sua irmãzinha doente, Lelo, vivem... um lugar onde a escuridão domina.

Uma jovem descobre que um ingrediente secreto gera um estado de euphoria naqueles 
que o consumem, mas nem todo mundo é tão especial.

A young woman discovers that a special ingredient elicits a state of euphoria in those who consume 
it, but not everyone is so special.

Enquanto Susan se apronta, aborrecimentos acontecem. Estou pronta? Acho que sim.

As Susan gets ready, nuisances occur. Am I ready? Yes I think so.

Dolores, uma artista atormentada, passa seus dias 
aguardando ansiosamente as ordens de seu marido 
dominador, Sebastian. Os dois vivem uma relação 
estranhamente simbiótica, onde um alimenta a psicose 
do outro. Quando Sebastian muda sua maneira de agir, 
Dolores é obrigada a fazer uma escolha: superar seu 
medo, ou deixar que ele destrua aos dois.

Dolores, a troubled artist, spends her days anxiously awaiting 
directives from her controlling husband, Sebastian. The two live 
in an oddly symbiotic relationship feeding each other’s psychosis. 
But when Sebastian has a change of heart, Dolores is forced to 
make a choice - overcome her fear, or let let it destroy them both.

Keep out of Children’s Reach

Dir. Gustavo Sanchez. 9 min. Venezuela. 2017 
Roteiro/ Writer: Gustavo Sanchez
Produção/ Producer: Carlos Pierucci , Georgina Calderon, Claudia Requena
Elenco /Key Cast: Alejandro Quintero, Matilde Manzo, Diana Volpe, Heriberto Cifuentes, America 
Valentin, Myriam Parejo

The Scarlet Vultures

Dir. Kyle Martellacci. 14 min. Canadá. 2018
Roteiro/ Writer: Kyle Martellacci  
Produção/ Producer: Red Razor Pictures
Elenco/ Key cast: Anne-Carolyne Binette, Astrida Auza, Fabio Ricci, Renny Jachowhicz

I’m Ready

Dir. Harriet Mishoulam, Von Bilka. 3 min. Estados Unidos. 2018  
Roteiro/ Writer: Harriet Mishoulam  
Elenco/ Key cast: Dan Underhill, Harriet Mishoulam

Sick

Dir. Jacquelyn Marie Quinones. 14 min. Estados Unidos. 2018 
Roteiro/ Writer: Jackie Quinones
Produção/ Producer: Jackie Quinones, Messiah Jacobs, Chris 
Dimitrov
Elenco/ Key Cast: Jackie Quinones, Jesse Garcia

Sebastian is a 7 year old kid with macabre intentions. He walks into a room where they keep every 
lethal thing out of children’s reach. There he manage to get his hands on something that could help 
him get through an evil plan to destroy happiness. Without any dialogue we slowly discover and 
witness his plan which leads to a dreadful outcome. Everything takes place in a house that seems big 
but lonely. There Sebastian and his suffering little sister Lelo, live in a place where darkness takes 
over.

O caminho de um peregrino perdido cruza com o de uma estranha casa em frente a um abismo e seu misterioso 
habitante.

A lost pilgrim comes across an odd house facing the abyss, and its mysterious dweller.

The Strange House in the Mist

Dir. Guilherme Daniel. 15 min. Portugal. 2018
Roteiro/ Writer: Guilherme Daniel, H. P. Lovecraft (short 
story)
Produção/ Producer: Guilherme Daniel, Raquel Santos
Elenco/ Key Cast: Daniel Viana, Guilherme Daniel

Três peregrinos desvalidos passam uma noite estranha no velho cemitério judeu em Zefat, onde são possuídos por 
almas do Século XVI.

Three destitute pilgrims experience a strange night in the old Jewish cemetery in Zefat, when they are possessed by souls from the 16th 
century.

Alef b’Tamuz

Dir. Yael Reisfeld. 5 min. Israel. 2018    
Roteiro/ Writer: Yael Reisfeld
Produção/ Producer: Department of Screen based Arts 
Bezalel Academy of Arts & Design
Elenco/ Key Cast: Carmel Kandel, Yosi Kufeld, Barooch Israeli
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Uma garota sem memória surge no mundo, que parece um pesadelo. Terá ela tempo de 
lembrar do mais importante, e ainda há chance de acordar?

The girl who lost her memory appears in the world, looks like a nightmare. Will she have time to 
remember the most important thing, is there still a chance to wake up?

Imagine um mundo onde todos têm Síndrome de Down. ‘Mongolismo’ é a norma 
absoluta. Até que certo dia, nasce um garotinho diferente. De nosso ponta de vista, ele é 
‘normal’. Essa é sua história, e também a de seus pais e de sua sociedade como um todo. 
Uma adorável história sobre amor e diversidade.

Imagine a world where everybody has Down’s Syndrome. Mongolism is the absolute norm. One day, a 
little boy is born who is different. He is, from our point of view, ‘normal’. This is his history, and that of 
his parents and the society as a whole. A warm tale about love and otherness.

Um homem que foi esfolado vivo se une a uma sereia vingativa para aplicar um trote 
nas corruptas forças da lei, da ordem e do livre mercado... um trote que acaba em morte.

A flayed man teams up with a vengeful mermaid to prank the corrupt forces of law, order and the 
free market... to death.

Black Coat

Dir. Tatyana Vyshegorodtseva. 22 min. Rússia. 2017    
Roteiro/ Writer: Tatyana Vyshegorodtseva
Produção/ Producer: Alina Kozlova
Elenco/ Key Cast: Nadezhda Nekrasova

Downside Up 

Dir. Peter Ghesquiere. 15 min. Bélgica. 2016   
Roteiro/ Writer: Peter Ghesquiere
Produção/ Producer: Hendrik Verthé, Kobe Van Steenberghe, Frank Van Passel
Elenco/ Key Cast: Nico Sturme, Helene De Vos, Tineke Van Haute, Peter Janssens, Milo Huyghe-
baert

19:00 Longa Internacional International Feature Film

Gutboy: a Badtime Story

Dir. Nick Grant. 72 min. Estados Unidos. 2017
Roteiro/ Writer: Nick Grant
Produção/ Producer: Gabriel Grant
Elenco/ Key cast: Charly Bivona, Coco Conroy, Will Cooper

20:15 Lançamento do livro Cartografias 
do Inconsciente, de Matheus Moura 
(GO) Book launch

20:30 Longa Nacional e debate com representante do filme  
National Feature Film and debate with representative of the film

Filha única de um trabalhador rural, Christabel encontra Geraldine, uma mulher 
misteriosa, que diz ter sido atacada por homens e precisa de ajuda. Em sua inocência 
e pureza, Christabel acolhe Geraldine na casa de seu pai. A partir de então, as duas se 
relacionam de maneira que Geraldine passa a ter grande influência sobre Christabel, 
desestabilizando suas convicções e promovendo ruptura das tradições, mas que trazem 
um sentimento de paixão e liberdade jamais vivenciados por ela.

The only child or a rural worker, Christabel meets Geraldine, a mysterios woman who claims to 
have been atacked by bandits and to need her help. In her innocence and purity, Christabel takes 
Geraldine in at her father’s house. From then on, the two enter a relationship where Geraldine gains 
huge influence over Christabel, making her question her own beliefs and let go of the traditions she 
held dear, while entering the unknown land of passion and freedom

Christabel

Dir. Alex Levy-Heller. 112 min. RJ/GO. 2018
Roteiro/ Writer: Alex Levy-Heller
Produção/ Producer: Alex Levy-Heller
Elenco/ Key Cast: Mila Fernandez, Julio Adrião, Nill Marcondes
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Abandono: ato de deixar algo, uma pessoa, uma função, 
um lugar; abandono familiar, abandono de posto; 
deserção. Esquecimento, renúncia: auto-abandono.

Abandonment: action of leave something, a person, a role, a 
place; family abandonment, abandonment of post; desertion. 
Forgetfulness, renunciation: self-abandonment.

Mais um dia normal. Mais uma noite normal. Mais um 
sábado normal. Em meio a toda essa normalidade, 
programação normal. Arnaldo que fazer algo para por 
fim ao barulho e à insuportável solidão que sente.

One more normal day. One more normal night. One more normal 
Saturday. In between all this normality, normal schedule. Arnaldo 
wants to do something to end the noise and the unbearable 
loneliness in himself.

A infame saga de Cavalona Dishavada.

The infamous saga of Cavalona Dishavada.

Enquanto Beto assiste um jogo de futebol na TV, seus filhos brincam em um canavial 
próximo, habitado por uma criatura faminta.

While Beto watches a soccer game on TV, his children are playing beside a cane plantation where 
lives a hungry creature.

15:00 Curtas Nacionais 1 National Short 

Films 1 (103 min) 

Casa Cheia Full House 

Dir. Carlos Nigro. 14 min. PE. 2017 
Roteiro/ Writer: Carlos Nigro
Produção/ Producer: Anny Fernandes, Leandro Siqueira
Elenco/ Key Cast: Inês Maia, João Victor Morais Muniz

Programação Normal Normal Schedule

Dir. Rodrigo Scheid. 7 min. RS. 2018   
Roteiro/ Writer: Rodrigo Scheid
Produção/ Producer: Rodrigo Scheid, Pedro Schafer de Guedes
Elenco/ Key Cast: Rafael Franskowiak, Martina Pilau Morsch

Tsunami Guanabara
Tsunami Guanabara

Dir.Lyna Lurex, Cleyton Xavier. 27 min. CE. 2018
Roteiro/ Writer: Cleyton Xavier, Lyna Lurex
Produção/ Producer: Lyna Lurex, Cleyton Xavier
Elenco/ Key Cast: Lyna Lurex, Witamar Johnso, Clara Chroma, 
Cexelia Cexe, Yuvita Gustinelli, Antonio Vish, Andrezinho 
Junior, Dudu Marella, Nuaj Del Fiol, Sofócles Bolówskziick

Cana Sugar Cane

Dir. Giovani Simoneti Beloto. 15 min. SP. 2018   
Roteiro/ Writer: Giovani Simoneti Beloto
Produção/ Producer: Rafael Battistuzzo
Elenco/ Key Cast: Sara Santarém, Hugo Vidal, Vinícius Xavier

Envolvido pelo clima sombrio e esmagador do último episódio de uma radionovela, 
Alberto Limontta tenta desvendar o mistério por trás da morte de sua esposa. Ele logo 
descobrirá que a realidade pode ser mais cruel que a pior das dores de cabeça...

Wrapped by the obscure and overwhelming atmosphere of the last episode of a radio soap opera, 
Alberto Limontta attempts to discover the mystery behind the death of his wife. Soon he will end up 
finding out that reality can be crueler than the worst headaches…

Aspirina para Dor de Cabeça Aspirin for Headache 

Dir. Philippe Bastos. 14 min. RJ. 2016
Roteiro/ Writer: Philippe Bastos
Produção/ Producer: Alexandre Avancini
Elenco/ Key Cast: Nanda Ziegler, Mario Cardona e Cláudia Lira

Havia um campo, havia uma árvore e havia uma garota. E então a sombra apareceu.

There was a field. There was a tree. There was a girl. Then the shadow appeared.

Árvore Tree 

Dir. Bibiana M. Kasper e Laís Lima. 6 min. RS. 2018
Produção / Producer: Felipe Longhi, Bibiana M. Kasper  
Elenco/ Key Cast: Rebecca Patzner, Bia Santos
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Num mundo onde robôs de ponta são cobiçados, um 
técnico humano novato vê seus sentimentos divididos: ele 
precisa escolher entre se unir a uma androide defasada e 
agradar seu pai, abusivo e androidefóbico.

In a world where cutting edge robots are coveted, a fledgling 
human technician is torn between pursuing his feelings towards 
an outdated android and placating his abusive, android-aversive 
father.

Cê, uma adolecente de dezoito anos gordinha, encontra o cadáver de uma mulher. O 
corpo muda drasticamente a vida da menida e de sua irmã mais velha, Sara. Enquanto 
Cê se comunica com os mortos, Sara tem que lidar com o assédio e a vulnerabilidade de 
seu corpo entre os vivos.

Ce, a chubby eight-year-old girl, stumbles upon the body of dead woman. The corpse drastically 
changes the lives of both the girl and her older sister, Sara. While Cê communicates with the dead, 
Sara has to deal with harassment and the vulnerability of her body among the living.

Você sabe aqueles pensamentos persistentes que 
começam como “Será que deixei a cafeteira ligada...?” e 
logo viram “Será que carrego em meu ventre um bebê-
demônio?” Esta animação desenhada à mão explora 
obsessão, ansiedade e o tênue entendimento de uma 
mulher sobre a realidade.

You know the nagging thoughts that start with “did I leave the 
coffee on?” and turn in to “am I pregnant with a devil-baby?” 
This hand-drawn animation explores anxiety, obsession, and one 
woman’s slippery hold on reality.

17:00 Curtas Internacionais 3 International Short Films 3 (112 min) 

The Masseuse
Dir. Ce Ding Tan.  20 min. Malásia. 2017
Roteiro/ Writer: Ce Ding Tan
Produção/ Producer: Edward Lim, Ce Ding Tan
Elenco/ Key Cast: Koe Shern, Candy Ice

Cravo, Lírio e Rosa Carnation, Lily and Rose

Dir. Maju de Paiva. 20 min. RJ. 2018    
Roteiro/ Writer: Maju de Paiva
Produção/ Producer: Isa Morelli, Júlia Couto, Rachel Aranha
Elenco/ Key Cast: Antonia Lonn, Giseli Balestreri, Milena Pessoa, Carol Colla, Renan Brum, 
Fernanda Maranhão

Panic Attack
Dir. Eileen O’Meara. 3 min. Estados Unidos. 2017  
Roteiro/ Writer: Eileen O’Meara
Produção/ Producer: Eileen O’Meara 

Uma jovem está prestes a passar uma noite tranquila 
em sua casa, acompanhada apenas de um filme. Após 
receber a ligação de um amigo, tudo passa a dar errado. 
O sentimento de confusão e angústia cresce a cada 
minuto, conforme eventos inexplicáveis e conectados 
entre si ocorrem pela casa, e uma pergunta surge em sua 
mente: “Estou mesmo sozinha?”

A young woman is about to spend a quiet night at home with the 
only company of a movie. After a friend’s call, everything seems 
to go wrong. The feeling of anguish and confusion grows every 
minute at the inexplicable events that are chained in the house 
and a question runs through her mind, is she really alone?

Karl mexe a colher em seu café. Algo se mexe ainda mais 
rápido dentro da cabeça de Tony.

Karl spins the spoon from his coffee. Something spins even faster 
inside Tony’s head.

Todo ano, durante o solstício de verão, a baía se tranforma 
em areia desértica, e as marés cessam. Michel, um 
caçador, é obrigado a lutar contras as forças da natureza. 
Neste ano, no entanto, nada sai como planejado.

Escapismo ou Dança do Arrebatamento Techno Sci-Fi

Escapism, a.k.a. techno sci-fi rapture dance.

Bye Bye Baby
Dir. Pablo S. Pastor. 15 min. Espanha. 2017
Roteiro/ Writer: Pablo S. Pastor
Produção/ Producer: WHAT THE FILM
Elenco/ Key Cast: Karina Kolokolchykova, Pilar Pintre, Noa 
Sánchez

Maelstrøm
Dir. Carlos Gómez-Trigo. 3 min. Espanha. 2017
Roteiro/ Writer: Carlos Gómez-Trigo
Produção/ Producer: Carlos Gómez-Trigo
Elenco/ Key Cast: Antonio Ponce, Carlos Cañas

The Bay
Dir. Joris Laquittant. 20 min. França. 2017
Roteiro/ Writer: Joris Laquittant
Produção/ Producer: Arnaud Bruttin
Elenco/ Key cast: Geoffroy de la Taille

Beyond Human
Dir. Pete Burkeet. 9 min. Estados Unidos. 2018
Produção/ Producer: Pete Burkeet

Every year, during the summer solstice, the Bay transforms into desert sands, and the tides stop. Michel, a hunter, is charged with battling 
the forces of Nature. This year, however, nothing goes as planned.
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Um grupo de campistas conta história assustadoras sobre 
o lendário Homem-Bode de Kananaskis. 

A group of campers share scary stories about the legendary 
Goatman of Kananaskis.

“Relation • Ship” é um filme e uma experiência de 
realidade virtual inspirado em “Ghost Ship” (Navio 
Fantasma), um capítulo de “Fragmentos de um Discurso 
Amoroso”, de Roland Barthes: embora cada amor 
experienciado seja único e o sujeito rejeite a noção de 
repeti-lo posteriormente, às vezes este descobre em 
si uma espécie de difusão do desejo amoroso; e então 
percebe estar condenado a vagar até a morte, de um 
amor a outro. 

Certa madrugada, uma jovem vai até a cozinha em busca 
de um copo de leite. Ao encontrar sua mãe acordada, 
ela rapidamente percebe que as coisas não são o que 
parecem.

On a late night, a young teen goes into the kitchen for a glass of 
milk. Upon encountering his sleepless mother, he quickly realizes 
things are not as they seem.

Em 2184, uma disputa entre uma dupla de degenerados 
ocorre durante uma viagem de oito horas por planeta 
deserto. Uma comédia negra de ficção científica cujo 
lema é “No espaço, ninguém ouve você reclamar”.

In 2184, a dispute between a pair of degenerates occurs during 
an eight-hour journey across a desert planet. A black science-
fiction comedy where the motto is: “In space, nobody hears you 
complain”.

Um jovem casal (Jonathan e Rosalie) procura por seu 
amigo Félix, e se vêem envolvidos em um jogo de pebolim 
em um estranho bar que vale o Tanque Sagrado. Mas um 
detalhe muda a aposta, e o perdedor perderá a cabeça.

Jonathan and Rosalie, a young couple looking for their friend 
Félix, and find themselves involved in a baby-foot game inside an 
odd bar to win the Holy tank. But, one detail changes the stake, 
the looser will have his head chop off.

Chile, 1973. Após o Golpe Militar impor um final 
dramático ao governo de Allende, o general Augusto 
Pinochet domina o país por meio de sangue e fogo. 
Assassinatos brutais e nunca punidos ocorrem à 
sombra da ditadura chilena. No presente, o que 
poderia ser um agradável fim-de-semana no interior para um grupo de jovens se 
torna numa horrenda fuga por sobrevivência. Conforme mais moradores se envolvem 
e o tremendo banho de sangue começa, cada uma das azaradas visitantes terá de se 
defrontar com o mal indizível que habita os homens comuns. 

The Goatman of Kananaskis
Dir. Tristin Deveau. 8 min. Canadá. 2017  
Roteiro/ Writer: Tristin Deveau
Produção/ Producer: Maria Colonescu, Tristin Deveau 

Relation • Ship
Dir. Zoey Lin. 7 min. Estados Unidos. 2018
Roteiro/ Writer: Zoey Lin
Produção/ Producer: Zoey Lin
Elenco/ Key Cast: Zoey Lin

Milk
Dir. Santiago Menghini.  9 min. Canadá. 2018
Roteiro/ Writer: Santiago Menghini
Produção/ Producer: Max Walker
Elenco/ Key Cast: Cameron Brodeur, Anana Rydvald

Hypochondriac
Dir. Carnior. 5 min. Canadá. 2018    
Roteiro/ Writer: Carnior Carnior
Produção/ Producer: Carnior Canior 
Elenco/ Key cast: Jacque Laroche, Melody Minville

The Holy Tank
Dir. Thomas Rodrigue. 13 min. Canadá. 2018
Roteiro/ Writers: Thomas Rodrigue, Louis-Pierre Tanguay
Produção/ Producer: Carl-Emmanuel Blanchet, Thomas Rodrigue
Elenco/ Key cast: Melissa Merlo, Dayne Simard, Marc Proulx, 
Maxime Bujold, Yannick Vezina, Louis-Pierre Tanguay, Jean-Ci-
mon Turcotte, Julien Rodrigue

19:00 Longa Internacional
nternational Feature Film 

Trauma
Dir. Lucio A. Rojas. 105 min. Chile. 2017  
Roteiro/ Writer: Lucio A. Rojas
Produção/ Producer: Rodrigo Fernández, Sebastián 
Ballek, Lucio A. Rojas
Elenco/ Key Cast: Catalina Martin, Macarena Carrere, 
Daniel Antivilo, Ximena del Solar, Dominga Bofill, 
Dominga Bofill

“Relation • Ship” is a film and virtual reality experience first inspired by “Ghost Ship”, a chapter from Roland Barthes’ “A lover’s discourse: 
Fragments”: Though each love is experienced as unique and though the subject rejects the notion of repeating it elsewhere later on, he 
sometimes discovers in himself a kind of diffusion of amorous desire; he then realizes he is doomed to wander until he dies, from love 
to love.

Chile, 1973. After the military strike puts a dramatic end to president Allende‘s government, general 
Augusto Pinochet rules the country with blood and fire. Gruesome and unpunished murders took 
place in the shadows of the Chilean dictatorship. In the present day, what could have been a pleasant 
weekend in the countryside for a group of young women, turns into a nightmarish run to escape the 
horror that survived. As more locals are involved, and the lustful bloodbath gets unleashed, one by 
one the unlucky visitors must confront the unspeakable evil that lies inside ordinary men.
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Um conto proto-apocalíptico no qual crime, pecado e violência são a regra. Passamos 
uma noite ao lado de Sleazy Pete e seu novo assistente.

A proto-apocalyptic tale where crime, sleaze and violence are king. We spend a night with Sleazy 
Pete, and his new sidekick.

França, 1910. Enquanto sua mãe padece de uma misteriosa doença que tenta seconder 
de todos, a jovem Cassandre passa a sentir uma presença crescente em sua casa... Que 
sombras se escondem no silêncio de um quarto escuro?

France, 1910. As her mother suffers from a mysterious illness that she intends to hide, the young 
Cassandre feels a growing presence in her home ... What shadow hides in the silence of the dark 
room?

O que aconteceu? “Juro que tudo que vou contar é verdade.”
Agnes Wettlaufer lê histórias demais. A polícia não acredita nela. Seu amoroso marido 
agora se rende a um surto assassino. Algo não faz sentido. Ouça suas palavras e a siga.

What Happened? “I swear that everyting I tell you is true.”
Agnes Wettlaufer reads too many stories. The police don’t believe her. A loving husband descends into 
murderous madness. Something doesn’t add up. Listen in and follow her down.

Sleazy Pete
Dir. Frank Appache. 11 min. Canadá. 2017 
Roteiro/ Writer: Frank Appache
Produção/ Producer: Frank Appache, Patrick Raymond
Elenco/ Key Cast: Jayy Ferst, Noah Coderre, Yannick Lemos, Buck Delaney

The Dark Room
Dir. Morgane Segaert. 20 min. França. 2017
Roteiro/ Writer: Morgane Segaert
Produção/ Producer: Centre Factory
Elenco/ Key cast: Lisa Segaert, Julia Leblanc Lacoste, Mathieu Lecat, Sophie Belvisi, Jean Fran-
cois Freydiere, Anouchka Csernakova, Stephanie Leprince

Wettlaufers Widow
Dir. Kristian Moe. 30 min. Noruega. 2017
Roteiro / Writer: Espen Aukan
Produção/ Producer: Frode Dreier, Marius Øfsti
Elenco/ Key Cast: Margrethe Røed, Sven Veine, Arne O Reitan, Kurt Damm
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Telekinetic Pleasures mostra os efeitos de um bizarro experimento científico que envolve 
frangos, répteis e humanos, com dois dos sobreviventes retratados pelos próprios 
diretores – artefatos de suas transmissões psíquicas são mostrados aqui em videotape.

Telekinetic Pleasures depicts the aftermath of a bizarre scientific experiment that involves chickens, 
reptilian and human subjects, two of whom have survived and are portrayed by the directors 
themselves – artefacts of their psychic transmissions are captured here on videotape.

14:00 Curtas Internacionais 4 International Short Films 4 (113 

min) 

Telekinetic Pleasures
Dir. Daniel Fawcett & Clara Pais. 8 min. Portugal. 2018
Roteiro/ Writer: Daniel Fawcett & Clara Pais
Produção/ Producer: Daniel Fawcett & Clara Pais

20:45 Lançamento do livro Diversidade 
na Animação Brasileira, de Sávio Leite 

(org.) (MG) Book launch

Ana, uma jovem advogada que trabalha em uma comunidade do Rio de Janeiro, assolada 
pela especulação imobiliária que atinge níveis extremos às vésperas das Olimpíadas de 
2016, e que acaba de iniciar um romance inesperado, começa a experienciar sintomas 
peculiares de uma doença misteriosa, que vai tomando seu corpo e seu espírito aos 
poucos.

Ana, a young lawyer who works for a comunity in Rio de Janeiro afflicted by exreme gentrification on 
the verge of the city’s hosting of 2016’s Olympic Games falls in love unexpectedly, and soon starts to 
experience the peculiar symptoms of a mysterious illness that quickly spreads over her body and soul.

21:00 Longa Nacional
National Feature Film 

Mormaço Damp Heat

Dir. Marina Meliande. 96 min. RJ. 2018
Roteiro/ Writer: Felipe Bragança, Marina Meliande
Produção/ Producer: Marina Meliande, Leonardo Mecchi
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Um casal neopagão é aterrorizado por uma presença 
divina após Agave, nossa heroína, acidentalmente 
derramar um pouco de sangue sobre as imagens de um 
presépio que montava.

A neo pagan couple is terrorized by a divine presence after Agave, 
our heroin, accidentally spills some blood on the figurines while 
building a nativity scene.

Um lago poluído transborda e começa a alagar uma 
cidade. Ao menos há uma boa razão para se manter 
um filho em casa. Mas em isolamento, pensamentos 
assustadores começam a se misturar com a realidade. 
Enquanto o mundo exterior pacificamente submerge na 
água, um apocalipse doméstico se derensola.

A dirty lake bursts its banks and begins to flood the town. At last 
there´s a good reason to keep the son at home. But in isolation, 
nightmarish associations start to mix with reality. And whilst 
outside the world sinks peacefully under water, a domestic 
apocalypse rages inside.

Randy, de oito anos de idade, inicia um plano de perder 
tantos dentes quanto possível após encontra uma Barbie 
ao invés de dinheiro sob seu travesseiro. Enquanto isso, 
sua mãe planeja a maior festa de sua vida. Enquanto a 
festa se transforma numa série de eventos absurdos, 
Randy chega em casa ainda mais perdido em sua 
obsessão.

Randy, 8 years old, starts on a mission to lose as many teeth 
as possible after he finds a Barbie instead of a dollar under his 
pillow. Meanwhile, his mom is planning the party of a lifetime. As 
the party unfolds in a series of absurd events, Randy gets more 
and more lost in his obsession.

Inspirado no legado dos filmes noir mas com um pé no Século XXI, Frame Fatal narra a 
trajetória de Toni Balestrero (João Paulo Tito), um detetive particular que vive e trabalha 
em Goiânia. Imerso numa crise financeira complicada, ele vê tudo mudar após Laura 
(Adryele Muriel) bate à sua porta com uma proposta. Desesperado, Toni aceita o serviço 
sem saber que há muito mais em jogo do que pagar seu aluguel.

Inspired by the noir legacy and with one foot in the 21st century, Frame Fatal narrates the trajectory 
of Toni Balestrero (João Paulo Tito), a private detective living and working in Goiânia. Immersed in 
a financial crisis worthy of his time, he sees things change after Laura (Adryele Muriel) knocks at his 
door with a proposal. Desperate, Toni accepts the service without knowing that there is much more at 
stake in it than just the discharge of the next rent.

Presepe Vivente
Dir. Lorenzo Fassina. 20 min. Itália. 2018  
Roteiro/ Writer: Lorenzo Fassina
Produção/ Producer: Marco Giangiarelli
Elenco/ Key cast: Alice Pintus, Marco Battaglia

Flood
Dir. Malte Stein. 9 min. Alemanha. 2018    
Roteiro/ Writer: Malte Stein
Produção/ Producer: Malte Stein
Elenco/ Key Cast: Manuela Buske, Darius Kolski, Gitte Hellwig, 
Malte Stein

Teeth and Pills
Dir. Andrea Vinciguerra. 15 min. Reino Unido. 2018
Roteiro/ Writer: Andrea Vinciguerra
Produção/ Producer: Leonie Marzecki, Mike Facey
Elenco/ Key cast: Lela Bergeron, Joe Macdonald, Robert Dunn, 
Gemma Goggins

16:00 Curtas Nacionais 2 National Short Films 2  (98 min) 

Frame Fatal Fatal Frame

Dir. Thiago Rabelo. 21min. GO. 2018
Writer: Thiago Rabelo
Producer: Thiago Rabelo, Vinícius Resende, Sérgio Júnyor, Paulo Morais, João Paulo Lopes Tito
Key Cast: João Paulo Lopes Tito, Adryele Muriel

Se meu passado foi lixo, o futuro será lama.

If my past was trash, the future will be under mud.

O Lamento da Serpente
The Serpent’s Lament

Dir. Guilherme Dacosta. 14min. MG. 2017   
Roteiro/ Writer: Guilherme Dacosta
Produção/ Producer: Elisa Pedra e Aler Lima

Pai. Filha. Passado. Vingança. Uma estranha figura 
caminha à noite.

Dad. Daughter. Past. Revenge. A strange figure walks at night.

A Triste Figura The Sad Figure

Dir. Calebe Lopes. 18 min. BA.  2018   
Roteiro/ Writer: Calebe Lopes
Produção/ Producer: Klaus Hastenreiter
Elenco/ Key Cast: Carlos Betão, Dora Goritzki, Nayara Homem, 
Eduarda Miranda, Vica Laert

Este filme foi feito para ser visto de olhos fechados. Vá até 
o lugar mais escuro que encontrar e mantenha seu rosto 
próximo ao aparelho que exibe o filme. Para experiências 
mais profundas, é recomendado usar um projetor direto 
sobre o rosto, a uma distância segura. Nós não estamos 
certos dos riscos que tal experiência pode oferecer à 
saúde. Faça-o por sua conta e risco. Use com moderação. 

This film was meant to be seen with eyes closed. Go to the 
darkest place possible and keep your face close to the device 
that is passing this movie. For more advanced experiences, it is 
recommended to use the projector directed at the viewer’s face 
at safe distances. We do not know the risks that this experience 
can offer to health. Do it at your own risk. Use with moderation.

Fataurex Fataurex

Dir. Cleyton Xavier.  8 min. RJ. 2017
Produção/ Producer: Cleyton Xavier
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Vidar Haar é um fazendeiro de trinta e três anos, relegado a uma pequena comunidade 
cristã, onde mora e trabalha dia após dia na propriedade de sua mãe. Cansado de seu 
estilo de vida monótono, Vidar ora ao Senhor Jesus Cristo que o salve e lhe dê uma 
vida recheada de devassidão e livre arbítrio. Infelizmente, o Senhor responde às suas 
preces o transformado num vampiro pecaminoso, lhe oferecendo o corpo e o sangue 
de Cristo. Juntos, eles se mudam para a cidade grande de Stavange, na Noruega, onde 
todos os desejos de Vidar se realizam. Entretanto, é preciso ter cuidado com o que se 
deseja. A grama nem sempre é mais verde do outro lado da cerca. “Vidar, o Vampiro” 
é uma história ‘retrospectiva’, contada a partir de uma sessão com um psicólogo onde 
Vidar desesperadamente busca ajuda ou até mesmo uma cura para seu  ‘vampirismo’. 
A questão é: Vidar é mesmo um vampiro, ou um sujeito sofrendo de esquizofrenia ou 
múltiplas personalidades?

Vidar Haarr is a 33 year old farmer stuck in a small, Christian community where he lives and works 
on his mother’s farmstead, day in and day out. Fed up with his monotonous lifestyle, Vidar prays 
to Lord Jesus Christ to save him and give him a life filled with debauchery and freedom of choice. 
Unfortunately, The Lord answers his prayer and turns Vidar into a whoremongering vampire by 
offering the body and blood of Christ. Together they move to the ‘big’ city of Stavanger, Norway 
where all of Vidar’s wishes come true. However, one should be careful what one wishes for. The 
grass isn’t always greener on the other side of the fence. ‘Vidar the Vampire’ is a ‘look-back story’ 
told from a psychologist session where Vidar is desperately seeking help and maybe even a cure for 
‘vampirism’. The question is: is Vidar truly a vampire or a man suffering from schizophrenia or multiple 
personality disorder?

Um demônio sem forma vive sob a cama de uma garotinha e colecionca tesouros.

A amorphous demon lives under the bed of a little girl and collects treasures

Um pescador encontra uma sereia morta ao ir pescar. Ele a traz para casa, mas 
lentamente percebe que ela não se encaixa bem ali.

A fisherman finds a dead mermaid while fishing. He brings her home with him, but slowly realizes 
she doesn’t belong there.

Francisco é um jovem veterinário que em seu tempo livre cuida de gatos abandonados. 
Certo dia, passa a ser perseguido por homofóbicos...

Francisco is a young veterinarian who in his spare time takes care of abandoned cats. One day he 
starts being chased by homophobic people ...

Debatedores / Debaters: Paulo Biscaia Filho, Gurcius Gewdner, Mayra Alarcón e 
Wesley Gondim.
Mediação / Mediation: Carlos Primati

Tesouro Treasure

Dir. Lorena Weinketz. 1 min. SP. 2018    
Roteiro/ Writer: Lorena Weinketz 

Sununga Sununga

Dir. Carlos Gabriel Pegoraro, Laysla Brigatto. 12 min. SP. 2018    
Roteiro/ Writer: Carlos Gabriel Pegoraro, Laysla Brigatto
Produção/ Producer: Carlos Gabriel Pegoraro, Laysla Brigatto
Elenco /Key Cast: Rômulo Braga

Para Minha Gata Mieze  For my cat Mieze  

Dir. Wesley Gondim. 24 min. DF. 2018 
Roteiro/ Writer: Wesley Gondim
Produção/ Producer: Wesley Gondim
Elenco/ Key Cast: João Campos

17:40 Lançamento do 
livro Música Para 
Antropomorfos, de Fabio 
Zimbres (RS) e Mechanics (GO) 
Book launch

18:00 Debate “O Cinema Fantástico em Tempos de 
Repressão” Debate “The Fantastic Cinema in Times of Repression”

19:00 Longa Internacional International Feature Film

Vidar the Vampire 

Dir.Thomas Aske Berg, Fredrik Waldeland. 82 min. Noruega. 2017   
Roteiro / Writer: Thomas Aske Berg, Fredrik Waldeland
Produção / Producer: Thomas Aske Berg, John Iver Berg, Fredrik Waldeland
Elenco/ Key Cast: Thomas Aske Berg, Brigt Skrettingland, Kim Sønderholm, Marit Sanden
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Os hóspedes sexualmente reprimidos de um velho hotel nas montanhas viram alvo de 
um feitiço quando o sol se põe. Na calada da noite, vozes os conduzem até a floresta, a 
um aglomerado de sombras onde pode experienciar seus desejos mais secretos.

The sexually repressed guests at an old mountainside hotel fall under a spell after dark. In the dead 
of night, voices lure them into the woods, to a ball of shadows where they can live out their innermost 
secret desires.

Uma abordagem experimental do Drácula de Bram Stoker, ambientada em um cenário 
tropical Sul-Americano, onde o conde vampiro caça jovens amantes, tanto homens 
quanto mulheres.

Experimental take on Bram Stoker’s Dracula, set against a warm South American landscape, wherein 
the vampire Count preys on a number of young lovers, men and women alike.

Bosque dos Sonâmbulos The Forest of the Sleepwalkers

Dir. Matheus Marchetti. 21 min. SP. 2017
Roteiro/ Writer: Matheus Marchetti.
Produção/ Producer: Isabella Melo  
Elenco/ Key Cast: Celo Carvalho, Pier Marchi, Kaleb Figueiredo, Natacha Wiggers, Titzi Oliveira, 
Tony Germano, Bel Lima, André Cortada, Mere Oliveira

As Núpcias de Drácula Dracula’s Nuptials

Dir. Matheus Marchetti. 70 min. SP. 2018
Roteiro/ Writer: Matheus Marchetti
Produção/ Producer: Isabella Melo
Elenco/ Key Cast: Alexandre Alonso, Irene Caldeira, Celo Carvalho
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Lilith teria sido a primeira mulher da humanidade, mas foi expulsa do paraíco e 
condenada por se opôr ao sistema patriarcal do reino dos céus. Agora ela está de volta 
ao lado de seus servos e, sedenta de vingança, vai tentar destruir a ordem criada por 
Deus e o Diabo.

Lilith would have been the first woman of humanity, but she was expelled from heaven and doomed 
forever for opposing the patriarchal system of the kingdom of heaven. Now she is back, with her 
servants and her thirst for vengeance to destroy the order created by God and the Devil.

15:00 Curtas Nacionais 3 National Short Films 3 (110 min) 

Lilith
Dir. Edem Ortegal. 20 min. GO. 2018
Roteiro/ Writer: Edem Ortegal
Produção/ Producer: Luana Otto
Elenco/ Key Cast: Gilda Nomacce

O corcunda Ivan passa os dias na sombria torre de sua mestra, Victoria Frankenstein, 
sonhando em ser um Príncipe Encantado de contos de fada. Enquanto isso, Victoria 
finaliza mais nova criação: um monstro belíssimo, construído a partir de pedaços de 
cadáveres. Ela tenta dar vida à sua criatura, sem sucesso. Uma noite, Ivan vai ate o corpo 
sem vida do Monstro, e tenta acordá-lo com um beijo de amor verdadeiro. Finalmente, 
o coração do Monstro começa a bater, e assim como ele, todas as outras criações 
anteriores de Victoria despertam enfim. 

The huchback Ivan spends his days in the dark tower os his master, Victoria Frankestein, dreaming 
of being the Enchanted Prince of a fairy tale. Meanwhile, Victoria puts the finishing touches on her 
newest creation – unsuccessfully. On a certain night, Ivan approaches the lifeless body of the Monster 
and tries to wake him up with a passionate kiss. At last, the Monster’s heart starts beating and, along 
with him, all of Victoria’s other creations come to life.

20:00 Sessão Matheus Marchetti e debate com o diretor  
Matheus Marchetti session and debate with the director

O Beijo do Príncipe The Prince’s Kiss 

Dir. Matheus Marchetti. 11 min. SP. 2016
Roteiro/ Writer: Matheus Marchetti
Produção/ Producer: Valeria Allessandrini
Elenco/ Key Cast: Irene Caldeira, Henrique Natalio, Leonardo Silva
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Um grupo de adolecentes mortos vaga por um limbo pós-morte decidem se vingar de 
seu assassino invocando-o ao mundo dos mortos.

A group of dead teenagers spending their afterlives in Limbo decides to wreak vengeance upon their 
killer by summoning him to the world of the dead.

Em uma noite de verão, um jovem casal tem uma intensa e acalorada discussão na 
piscina. Quando um deles entra na casa, o outro é surpreendido por Àmân, uma figura 
misteriosa com apetite voraz.

On a summer night, a young couple has an intense discussion in the pool. When one of them enters 
the house, the other is surprised by Aman, a mysterious figure with a voracious appetite.

Sessão do Adolescente Morto Dead Teenager Séance 

Dir. Dante Vescio, Rodrigo Gasparini. 22 min. SP 2018
Roteiro/ Writer: Dante Vescio, Rodrigo Gasparini.
Produção/ Producer: Dante Vescio, Rafael Baliú, Rodrigo Gasparini, Tânia Assumpção.

Carne Meat 

Dir. Mariana Jaspe. 12 min. RJ. 2018   
Roteiro/ Writer: Mariana Jaspe   
Produção/ Producer: Luma Lua, Rafael Oliveira,Ana Clara Vega,Gabriel Santos
Elenco/ Key Cast: Jeniffer Dias, Dan Ferreira, Mayara Kelly Mendonça

Há algo no espelho!

There’s something in the mirror!

Inside 

Dir. Joel Caetano. 1 min. SP. 2018    
Roteiro/ Writer: Joel Caetano
Produção/ Producer: Mariana Zani
Elenco/ Key Cast: Joel Caetano

No Brasil, a cada onze minutos uma mulher é estuprada. Elisa precisa ira até o aeroporto 
e, em seu caminho, surgem obstáculos do tipo que só uma mulher conhece.

In Brazil, each 11 minutes, a woman is raped. Elisa need to go to the airport and, in the way, obstacles 
lived by who is a woman.

Revoltado com a violência do lugar onde vive, Tauba cria e realiza sua cidade ideal, 
uma cidade-fortaleza-robô. Movido pela inveja, Primal desenvolve sua própria versão 
de cidade-robô.

Angry with the violence of the place where he lives, Tauba creates is ideal city, a city-fortress-robot. 
Moved by envy, Primal develops its own robot-city version.

Uma abordagem experimental do Drácula de Bram Stoker, ambientada em um cenário 
tropical Sul-Americano, onde o conde vampiro caça jovens amantes, tanto homens 
quanto mulheres.

Experimental take on Bram Stoker’s Dracula, set against a warm South American landscape, wherein 
the vampire Count preys on a number of young lovers, men and women alike.

Onze Minutos Eleven minutes

Dir. Hilda Lopes Pontes. 17 min. CE. 2018
Roteiro/ Writer: Hilda Lopes Pontes
Produção/ Producer: Moara Rocha
Elenco/ Key cast: Laís Machado, Rafael Medrado

O Evangelho Segundo Tauba e Primal The Gospel According to Tauba 
and Primal 

Dir. Márcia Deretti, Márcio Jr. 11 min. GO. 2018
Roteiro/ Writer: Márcio Jr., Márcia Deretti, Manuela Sawitzki, Fabio Zimbres, Wesley Rodrigues
Elenco/ Key Cast: Guilherme Nogueira, Ricardo de Podestá

Raimundo Quintela: O Caçador de Vira-porco

Dir. Robson Fonseca. 15 min. PA. 2018
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Após anos de dedicação, dois amigos cientistas terminam o projeto de suas vidas: uma 
máquina do tempo. Porém, no dia anterior à inauguração, um deles tem a casa invadida 
por um viajante do tempo. E agora escolhas difíceis devem ser tomadas para o bem 
dessa amizade.

After years of dedication, two scientist friends finish the projects of their lives: a time machine. In the 
day before its inauguration, one of them is visited at home by a time traveler. Now, hard choices have 
to me made for the well-being of their friendship.

Kairos Kairos

Dir. Leonardo Medeiros. SP. 12 min. 2017
Roteiro/ Writer: Mateus Frazão
Produção/ Producer: Augusto Cirelli, Marcella Macapani, Lucas Marasca, Victor Oliveira
Elenco/ Key Cast: Ronney Thiago, José Alberto Martins

Fuga para Xangai traz a história de dois corajosos amantes, Fannnia e Bruce, que 
enfrentas os nazistas e lutram contra o seu mal. Com o auxílio de música, artes marciais 
e sabedoria, eles escapam de Xangai no Expresso do Oriente, salvando muitos judeus em 
sua jornada. Junto ao Dr. Ho, cônsul chinês em Viena em 1938 que ajudou milhares de 
judeus a fugir de Viena para Xangai com vistos de saída gratuitos, eles realizam sua Fuga 
para Xangai. Nazista bom é nazista morto.  

Exodus to Shanghai tells a story of two brave lovers, Fannia and Bruce, who stand up to the Nazis 
and fight against their evil. With the help of music, martial arts and wisdom, they make their escape 
to Shanghai on the Orient Express, saving many Jews along the journey. Together with Dr. Ho, the 
Chinese Consul in Vienna in 1938, who helped thousands of Jews to flee Vienna and escape to 
Shanghai with free Exit Visas, they make their Exodus to Shanghai. A Dead Nazi is a Good Nazi.

Maria, uma jovem refugiada de uma colônia alemã, abriga-se em uma casa em uma 
floresta no sul do Chile para evitar o castigo, como nos três porquinhos e o lobo mau. 
Fotos dançam pelas paredes, móveis aparecem e somem, cômodos se expandem e se 
encolhem, luzes piscam, figuras brotam do chão como árvores. Logo, até ela e os porcos 
que encontrou perdem sua forma estável. A casa chacoalha e estremece ao redor da 
menina, como se quisesse dizer algo a ela. Seria mais uma história ou apenas um aviso?

Maria, a young refugee fleeing a German colony, takes shelter in a house in the woods in the south 
of Chile to flee her punishment – just like the three piglets trying to avoid the Big Bad Wolf. Photos 
dance through the walls, furniture shows up and then disappears, rooms expand and recede, images 
rise from the floor like trees. Soon, even Maria and the piglets she found lose their shape. The house 
twists and turns around the girl, as if trying to speak to her. Yet another story or just a warning?

Numa floresta do interior do Brasil, uma garota vê sua vida – e a de todos ao seu redor – 
mudar terrivelmente quando encontra o Livro Perdido de Cipriano, cuja Magia Sombria, 
além de outorgar poder e riqueza a quem o possui, é capaz de libertar uma terrível 
maldição sobre a terra.

In a forest in the Brazilian countryside, a girl watches her life – and the life of those around her 
– change drastically when she finds the Lost Book of Cyprian, whose dark magic, besides granting 
power and wealth to those that possess it, is capable of freeing a terrible curse upon Earth. 

17:00 Longa Internacional International Feature Film

Exodus to Shanghai Fuga para Xangai

Dir. Anthony Hickox. 79 min. Áustria. 2015   
Roteiro/ Writer: Michel Adam
Produção/ Producer: Michel Adam, Yuri Alexandrov
Elenco/ Key Cast: Yaara Benbenishty, Alexandre Nguyen, Jahni Raz, Markus von Lingen, David 
Lipper, Maria Mogsolova, Mike Altmann, Maia Morgentern, Srulik Pniel, David Yu, Clem So, Nitzan 
Yankelevich

19:00 Longa Internacional International Feature Film

A Casa Lobo The Wolf House

Dir. Joaquín Cociña, Cristóbal León. 73 min. Chile, Alemanha. 2018
Roteiro/ Writer: Joaquín Cociña, Cristóbal León, Alejandra Moffat
Produção/ Producer: Niles Atallah, Catalina Vergara
Elenco/ Key cast: Amalia Kassai, Rainer Krause

20:00 Longa Nacional e debate com Rodrigo Aragão 
National Feature Film and debate with Rodrigo Aragão

A Mata Negra The Dark Forest

Dir. Rodrigo Aragão. 98 min. ES. 2018
Roteiro/ Writer: Rodrigro Aragão, Alexandre Callari
Produção/ Producer: Mayra Alarcón
Elenco/ Key cast: Carol Aragão, Jackson Antunes, Clarissa Pinheiro

18:30 Lançamento do livro 
Ecos Humanos, de Edgar 
Franco (GO) e Eder Santos (SP) 
Book launch
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