


O ano de 2019 não foi nada fácil. Um pesadelo miliciano tomou o poder e, 
desde então, tem feito tudo para arrastar o país rumo ao inferno. Neste filme 
de terror tosco e sem graça, a cultura é vítima preferencial. De modo que 
sobrou até para a CRASH: sem um centavo no bolso, a edição do ano passado 
aconteceu graças ao apoio inestimável de amigos queridos, espalhados por 
todo o Brasil. 

Se o abismo político parecia não ter fim, ao menos para a Mostra 
Internacional de Cinema Fantástico o ano de 2020 se apresentava promissor: 
fomos contemplados nos últimos editais ocorridos em nossa região – o Fundo 
de Arte e Cultura do Estado de Goiás e a Lei Municipal de Incentivo à Cultura 
de Goiânia. Estavam dadas as condições para uma CRASH de arromba. E 
então veio a pandemia...

Num primeiro momento, acreditávamos que até dezembro – tradicional 
data da mostra – a Covid-19 já estaria superada. Doce ilusão. 170 mil mortos 
depois, o horizonte permanece sombrio. O fato é que, quando nos demos 
conta de que a pandemia se prolongaria muito além do imaginado, tivemos 
que enfrentar uma dura escolha: adiar a 12ª CRASH para 2021, ou adaptá-la 
aos agora onipresentes formatos digitais. 

A CRASH nasceu em 1999, e nem sempre foi possível manter a desejada 
periodicidade anual. Contudo, desde 2016 temos conseguido a proeza de 
emplacar a mostra ano a ano. De modo que não seria agora que daríamos um 
passo atrás. Nem autoritarismo, nem pandemia. Nada pode deter a CRASH!

A primeira novidade desta edição é a parceria com a Darkflix – canal 
de streaming especializado em terror. Na impossibilidade de uma sala de 
cinema, é lá que a mostra ganhará seus espectadores. Com uma curadoria de 
cair o queixo, toda a programação estará, pela primeira vez, ao alcance dos 
fanáticos por cinema fantástico de todo o país. 

Mantivemos – e até ampliamos – as tradicionais oficinas, debates e 
lançamentos da CRASH. O formato adotado é o de lives – um poderoso 
fenômeno contemporâneo, diretamente ligado ao isolamento pandêmico. 
Mas nem só de tradição vive o cinema fantástico. Pela primeira vez teremos 
mostras competitivas no festival, onde serão premiados melhor curta 
nacional, melhor curta internacional e melhor longa-metragem.

Mas a cereja do bolo desta 12ª edição são mesmo os convidados 
internacionais. Desde que a mostra estendeu seus tentáculos para fora 
do Brasil, temos exibido filmes dos mais diversos rincões do planeta. Esta, 
contudo, é a primeira vez que a CRASH recebe a participação direta de 
verdadeiras divindades do cinema fantástico. Então, com vocês, ninguém 
menos que os maravilhosos UDO KIER e LLOYD KAUFMAN! Além de mostras 
especiais, nossos homenageados oferecerão masterclasses exclusivas. 

As adversidades foram muitas, mas diante do atual panorama não 
poderíamos estar mais satisfeitos com a 12ª CRASH – Mostra Internacional de 
Cinema Fantástico. Esperamos que você se perca na ensandecida maratona 
preparada com todo o carinho – e muito sangue nos olhos. E de uma coisa 
pode ter certeza: mesmo se houver um apocalipse zumbi, a CRASH estará de 
volta em 2021. 

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 e 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.

NOT AUTHORITARIANISM, NOT EVEN A 
PANDEMIC...
NOTHING CAN STOP CRASH!

2019 was no easy ride. A militia-friendly nightmare took power and, ever 
since, has done everything in his power to send the country to hell. In this rough 
and joyless horror movie, culture is the victim of choice. It has hit even CRASH: 
penniless, the last year edition happens thanks to invaluable dear friend’s help, 
spread all over the country.

If the political abyss seems bottomless, at least to our “International Festival 
of Fantastic Cinema” seems promising: we’ve been graced by one of the only 
edicts that our region has beem granted – the Fund for Arts and Culture of the 
State of Goiás and Goiânia City’s Incentive Law (Fundo de Arte e Cultura do 
Estado de Goiás e a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia). It seemed 
as if we were in for a CRASH for the ages. And then the pandemic hit…

At first, we did believe that in December – the festival’s traditional date  
– Covid-19 would be a thing of the past. What a sweet illusion. 170,000 dead 
human beings later, the horizon is still dark. Fact is, when we realized that the 
pandemic would last much longer than imagined, we had a tough choice to 
make: to postpone CRASH 12 to 2021, or to adapt it to the now-omnipresent 
digital platforms.

CRASH began in 1999, and it was not always possible to keep it a de facto 
yearly affair. However, since 2016 we have managed the one-festival-a-year 
rhythm. So we couldn’t just relent. Not authoritasianism, not even a pandemic: 
nothing can stop CRASH!

The first innovation, this time around, is the partnership with Darkflix, a 
streaming service that specializes in horror. Faced with the impossibility of a 
cinema room, it’s in there that the festival will meet its viewers. With jaw-
dropping curatorship, the whole program will be, for the first time, available to 
fantastic cinema heads the country over.

We have kept – and in some cases even expanded – the official workshops, 
diabetes and releases at CRASH. The adopted format is through live streams 
– a powerful contemporary phenomenon, directly linked to the pandemic’s 
mandatory isolation. But fantastic cinema doesn’t only feed off tradition. For the 
first time ever, we’ll hold competitive showings, where the best national short, 
best international short and best full-length pictures will be awarded.

But the real cherry on top of the cake that is this twelfth edition of CRASH are 
the international guests. Ever since the festival’s tentacles have reached outside 
of Brazilian territory, we have showed movies from the most remote corners of 
Earth. This is, however, the first time that CRASH has direct participation of true 
fantastic cinema deities. We present you none other than the wonderful UDO 
KIER and LLOYD KAUFMAN! Besides special showings, our  guests of honor will 
teach exclusive masterclasses.

The obstacles were many, but given the current scenario, we couldn’t be 
more satisfied with CRASH 12 – International Showing of Fantastic Cinema. We 
hope you lose yourself in the crazy marathon that we have prepared with much 
love – and bloodshot eyes. One thing you can be certain of: even amid a zombie 
apocalypse, CRASH will return in 2021.
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Pensar na Troma e em seu presidente Lloyd Kaufman me faz ficar 
sentimental. Retorno a momentos delirantes de uma infância feliz. Em algum 
ponto entre 1991-92, em Joinville, Santa Catarina, no auge de meus 9 anos de 
idade, eu enfrentava mais uma vez o enfadonho drama que toda criança um 
dia acaba passando: acompanhar adultos visitando outros adultos! Oh, não!

Horas e horas intermináveis de conversa, o tédio sem fim. Por que adultos 
falam tanto? Nunca entendi. É um pouco menos pior quando a casa tem 
cachorro, mas mesmo assim, um tédio. Quando você pensa que o pesadelo 
acabou, no primeiro aviso de “estamos indo embora”, ainda significa bilhões 
de horas de tortura com adultos conversando na porta, os domingos mais 
longos de minha vida de criança. O que já é horrível pode ficar ainda pior 
quando os outros adultos também têm filhos e você é obrigado a interagir 
com eles.

Foi numa dessas tardes constrangedoras que conheci o Frederico M. Neto, 
um baixinho brabo e provocador, com a mesma idade que eu, e que odiava tanto 
a situação quanto eu. Mas Frederico era diferente e mais esperto, Frederico 
tinha um sádico plano de dispersão, ele arrastava as inocentes crianças para 
um quarto com TV e videocassete e lhes dava o teste de suas vidas: uma 
sessão comentada de O Vingador Tóxico (The Toxic Avenger, 1984). Muitas 
crianças abandonavam o quarto aos prantos e gritos de desespero que eram 
abafados pela deliciosa risada sádica de Frederico, especialmente quando 
ele decidia mostrar em slow-motion uma criança ciclista que tem a cabeça 
esmagada pelo pneu de um carro, 
rebobinando, dando pausa, dando play 
de novo, rebobinando, apresentando e 
descrevendo os detalhes.

Foi meu primeiro contato com 
cinema de extrema violência e também 
com a nudez dos corpos num filme, 
e as duas coisas me deixaram muito, 
mas muito feliz mesmo. Éramos jovens 
demais para esse tipo de filme e meu 
cérebro simplesmente explodiu. O 
plano de dispersão de Frederico deu 
errado comigo e para todo o sempre 
ganhei três novos super-heróis que 
eu finalmente podia chamar de meus: 
Frederico, esse baixinho invocado 
que tanto batalhou e acreditou em 
mim pela vida toda, Lloyd Kaufman & 
Toxie. Esse dia mudou tudo em minha 
vida. Nunca mais senti tédio. Deixei de 
morar em Joinville e passei a morar 
em Tromaville. Nada dos entediantes 
sabres de luz de Hollywood que 
atraíam a gurizada à minha volta: eu tinha o Vingador Tóxico e seus amigos. 
E uma porta aberta para descobrir e entender o cinema independente. Que 
vida feliz foi crescer acompanhando os lançamentos da Troma! O resultado 
disso é que um estranho sonho começou a se formar em minha cabeça: fazer 
filmes, virar artista. Veja só o que meus pais poderiam ter evitado se tivessem 
me deixado em casa.

Aos 14 anos, quando consegui fazer meu primeiro filme, não tive dúvidas 
sobre o tema central: POLUIÇÃO. Federico Fellini uma vez disse que ao tomar 
LSD, ele pôde enxergar uma sequência de portas com longos corredores se 
abrindo em seu cérebro e que essas portas nunca mais se fecharam. Foi o 
mesmo para mim aos mergulhar nos primeiros 50 segundos de O Vingador 
Tóxico, onde o narrador explica ao público os males da poluição. Em 
Tromaville e nos filmes de Lloyd Kaufmann a poluição é uma obsessão. Se 
tornou uma obsessão para mim também, em todos os departamentos da 
minha vida de artista.

Um dos meus diálogos preferidos de toda a filmografia de Lloyd está em 
Class of Nuke ’Em High (1986): um casal de adolescentes acaba de chegar a 

BeM-vinDos a tromaville, a cidade mais 
divertiDa do munDo;
ou, minha porta de eNtraDa para drogas 
que eu realmente gostei

uma festa e a moça diz: “Eu achava que iríamos ver um filme do Fellini!”, e o 
rapaz prontamente responde: “Mas nós estamos num filme do Fellini!!!” Pois 
SIM!!! Mergulhe num filme da Troma pensando em Federico Fellini e vice-
versa, e sinta a energia vibrante de uma festa de virada de ano. Lloyd é o mais 
festivo e escatológico de todos os surrealistas! Um dos mais apaixonados 
aglomeradores de multidões por frame cinematográfico do mundo. Gente 
por todos os lados! Atores, performers, punks, todo tipo de freaks, fãs, todos 
festejando a alegria sem fim de fazer cinema com esse histérico iconoclasta! O 
mais felliniano dos diretores splatter! Lloyd, o maestro absoluto da poluição!

Todos os tipos de poluição interessam ao olhar crítico, debochado e 
incansável de Lloyd Kaufman: fast-food (Poltrygeist), lixo nuclear (The Toxic 
Avenger, Class of Nuke ’Em High), o chorume das redes sociais (#Shakespeare 
Shitstorm) e claro, tipos ainda piores de poluição: militarismo, religião, 
homofobia, falso moralismo, ódio, a hipocrisia dos falsos valores familiares, 
racismo, e o domínio predador dos grandes conglomerados e corporações, 
com atenção especial aos grandes estúdios de cinema corporativo norte-
americano, que são sempre que possível metralhados por jatos de fezes de 
baleia ou esmagados com o poderoso esfregão de Toxie! Nos bastidores e 
ao apresentar seus filmes pelo mundo, Lloyd grita a todos pulmões como um 
mantra: “Os grandes estúdios e os grandes conglomerados de empresários 
querem controlar o que você assiste e nos impedem de assistir filmes 
maravilhosos produzidos em todas as partes do mundo, falados em todas as 
línguas e com todo tipo de orçamento. Faça seu próprio filme!! Faça agora!!”

Criada em 1974 por Lloyd Kaufman e Michael Herz, a Troma é uma das 
produtoras e distribuidoras de cinema independente mais importantes do 
mundo. Seguem incansavelmente filmando e espalhando pelo mundo seu 
incrível e delicioso catálogo de preciosidades cinematográficas. Graças 
à Troma, caíram em meu colo diamantes como o alemão A Camisinha 
Assassina (Kondom des Grauens, de Martin Walz, 1996), o clássico sangrento 

Blood Sucking Freaks (de Joel M. Reed, 1976) e 
a comédia gore dançante Cannibal the Musical 
(1993) da dupla Matt Stone & Trey Parker. Pergunte 
a esses dois queridos criadores de South Park o que 
a Troma representa para eles e sinta a emoção 
florescer. Essa mesma emoção joga um cisco no 
meu olho também.

No cardápio da Crash a Troma está sempre 
presente e para 2020 oferecemos três iguarias para 
celebrar o mundo tão especial de Lloyd Kaufman:

“Esse pessoal do cinema é nojento!”, diz a 
polícia em Terror Firmer (Lloyd Kaufman, 2001). 
Essa obra-prima é o Ensaio de Orquestra (1978) 
da Troma; ou seria o Entrevista (1987), ambos de 
Federico Fellini? Ou talvez A Noite Americana 
(1973), de François Truffaut? Provavelmente é 
todos ao mesmo tempo e muito, mas muito mais. 
Acompanhamos o dia a dia num set de filmagens 
da Troma, comandado por um diretor cego (vivido 
pelo próprio Lloyd), que além dos problemas 
típicos enfrentados numa produção independente, 
precisa lidar com uma série de mortes misteriosas 
acontecendo no entorno do set. A abertura é 

emocionante: um babaca aborda uma mulher desconhecida na rua dizendo 
grosserias sexistas só pra ver sua própria perna arrancada pela moça, que 
espanca o idiota até a morte com sua própria perna esquerda! O que se 
segue ao longo do filme inteiro é um dos mais insanos e divertidos banhos 
de sangue já filmados num filme sobre cinema. No set real (não tão diferente 
do que vemos nas telas em termos de caos, mas importante lembrar do lema 
principal de Lloyd: “segurança no set em primeiro lugar”, regra que a Troma 
segue com orgulho) a produção foi interrompida várias vezes pela polícia de 
Nova Iorque, o que rende um agradecimento em tom de ironia nos créditos 
finais. Escrito por James Gunn (diretor de Guardiões da Galáxia) e inspirado 
no livro coescrito por Lloyd e Gunn, All I Need to Know about Filmmaking 
I Learned from the Toxic Avenger, vemos alguns fãs ilustres desfilando em 
pequenas pontas: Eli Roth, Trey Parker e Matt Stone, Ron Jeremy e Lemmy 
Kilmister do Motörhead, todos se divertindo como nunca.

Mutant Blast (2019), do simpático diretor português Fernando Alle, é 
nossa escolha do imenso catálogo de maravilhas que Lloyd distribui e quer 
que você veja. Sem dúvida é um dos meus filmes portugueses favoritos em 

todos os tempos. A trama envolvendo holocausto nuclear, lagostas falantes, 
ratos mutantes e golfinhos mal intencionados me deu um sorriso do tamanho 
da felicidade que fico ao ver os mais loucos e divertidos sucessos de ficção 
cientifica de Albert Pyun, como Nemesis (1992) e Cyborg: O Dragão do 
Futuro (1989) ou os passeios apocalípticos maravilhosos de Enzo Castellari 
como The New Barbarians (1983) e The Bronx Warriors (1982) ou o espanhol 
Accion Mutante (1993), de Álex de la Iglesia. Torço que seja o início de uma 
nova safra de filmes divertidos de terror e sci-fi no cinema português e que 
Fernando Alle se consagre mundialmente, realizando projetos cada vez mais 
alucinados.

“2020 é uma chuva de merda!!!”, diz o pôster de #Shakespeare Shitstorm: 
a nova superprodução da Troma. Sem dúvida! Pela primeira vez num 
festival brasileiro, esse mix perfeito de Titanic, Velocidade Máxima 2, Free 
Willy, Quanto Mais Quente Melhor e La Nave Va é um avanço mundial no 
cinema catástrofe. Quem é o procrastinador James Cameron no bonde da 
história do cinema depois desse filme? Lloyd retorna ao universo de William 
Shakespeare, já experimentado anteriormente em Tromeo & Julieta (1997), 
desta vez adaptando A Tempestade. Acompanhamos Próspero (interpretado 
por Lloyd) em sua jornada escatológico-musical de vingança contra aqueles 
que destruíram sua carreira, incluindo sua irmã Antoniette (também 
interpretada por Lloyd). Destaco o personagem de Amanda Flowers, a qual, 
maravilhosa a bordo de sua cadeira de rodas e voz mecânica, comanda um 
grupo de prostitutas empenhadas em ajudar o Próspero em sua molhada 
vingança marrom. A língua falada no filme não é exatamente inglês, mas sim 
um dialeto que eu chamaria de “inglês shakespeariano de rede social”, o que 
explica um pouco da hashtag do título e também porque às vezes navegar na 
rede mundial de computadores pode ser pior do que nadar num oceano de 
diarreia. Lloyd comanda a confusão como o verdadeiro maestro que é, num 
dos filmes mais épicos e impressionantes já saídos de Tromaville. Mais uma 
vez, Kenneth Branagh tem a chance de aprender como se faz uma adaptação 
realmente divertida e interessante de Shakespeare para o cinema.

Trinta anos depois de meu querido amigo Frederico plantar as bases de 
minha existência sobre a terra me apresentando um dos filmes que mais 
assisti na vida, eu não poderia me sentir mais feliz, agora que sou um adulto 
que gosta de conversar, e que percebe que ao escrever sobre as maravilhas 
que a Troma fez pela vida no planeta, também escrevo sobre a felicidade que 
é viver esse sonho de criança, esse sonho louco que é fazer meus próprios 
filmes e poder agradecer Lloyd Kaufman por tudo que ele representa na vida 
de tanta gente! Troma é amor! Lloyd eu te amo tanto!! Obrigado!

GURCIUS GEWDNER

coNvidado internacioNal: lloYD KauFMaN
internatioNal gUest: lloYD KauFMaN

WELCOME TO TROMAVILLE, THE MOST FUN CITY IN THE WORLD;
OR, MY GATEWAY TO DRUGS I REALLY ENJOYED

Thinking about Troma and its president Lloyd Kaufman gets me sentimental. It takes 
me back to delightful moments of a happy childhood. Someday around 1991-92, in 
Joinville, in the state of Santa Catarina, when I was around nine years old, I had to face 
the tedious drama all kids must experience at one point or another: to accompany adults 
visiting other adults. Oh no!

Many hours of talk, and endless boredom. Why do grown-ups talk so much? I never 
got it. It’s not so bad when the house has a dog, but it’s still boring. When you think the 
nightmare is over, the first “we’re soon leaving” is uttered, and then you know there’s still 
a billion hours of torture to go, the adults talking at the door, the longest Sundays of my 
infant life. What’s bad can get even worse when the other adults have children of their own 
and you have to interact with them.

It was during one of these awkward afternoons that I met Frederico M. Neto, an ill-
tempered and confrontational shorty, same age and as upset about the whole ordeal as 
I was. But Frederico was different, he was smarter. Frederico had created a mean plan to 
disperse the meetings. He invited innocent kids to his room (equipped with a TV set and a 
VHS player) and then gave them the test of their lives: a session (with his commentary) of 
The Toxic Avenger (1984). Many kids left the room sobbing and screaming, screams that 
were drowned out by Frederico’s rich, sadistic laughter, especially when he decided to 
show in slow motion a scene where a kid on a bicycle gets his head crushed by the tire of a 
car, rewinding, pausing, playing it again, rewinding, presenting and describing the details.

It was my first contact with extreme violence cinema, and also with nude bodies in 
a movie, and both things made me very, very happy. We were far too young for this kind 
of movie and my mind exploded. Frederico’s dispersion plan went wrong with me and I 
gained three heroes for all eternity: Frederico, the feisty shorty that has fought so many 
battles for me through life, Lloyd Kaufman and Toxie. That day changed everything in my 
life. I was never bored again.  I no longer lived in Joinville, I was in Tromaville. No boring 
Hollywood lightsabers  for me: I had the Toxic Avenger and his friends. And an open door to 
discover and understand independent cinema. What a happy life it was, following Troma’s 
releases! The outcome of it all was the beginning of a weird dream in my head: making 
movies, becoming an artist. Just think of all my parents could have avoided by just leaving 
me at home.

When I was fourteen and decided to make my first movie, I had no doubts about its 
central theme: POLLUTION. Federico Fellini once said that when he tried LSD he could 

see a sequence of doors in long corridors opening in his brain, and those doors never 
closed again. To me, the same happened when I dove into the first 50 seconds of The Toxic 
Avenger, when a voiceover explains to viewers the evils of pollution. In Tromaville and all 
of Lloyd Kaufman’s movies, pollution is an obsession. It became an obsession of mine, too, 
in all regards of my artistic life.

One of my favorite lines of dialogue in all of Lloyd’s filmography comes from Class 
of Nuke ‘Em High (1986): a teenage couple has just arrived at a party and the girl says:  
“I thought we were going to watch a Fellini movie!”, to which the boy promptly replies 
“But we are in a Fellini movie!” Well, yes! Go into a Troma movie thinking of Federico  
Fellini (and vice-versa) and you feel all of the energy of a New Year’s Eve Party. Lloyd is 
the most cheerful and scatological of all surrealists! One of the most passionate “crowd 
agglomerators” in world cinema. People everywhere! Actors, performers, punks, all sorts 
of freaks, fans, all celebrating the endless joy of creating a movie along such a hysterical 
iconoclast! The most fellinian of all splatter directors! Lloyd, the ultimate pollution maestro!

All kinds of pollution interest the critical, mocking, tireless eyes of Lloyd Kaufman: fast-
food (Poltrygeist), nuclear waste (The Toxic Avenger, Class of Nuke ‘Em High), the flotsam 
of social media (#Shakespeare Shitstorm) and, of course, worse kind of pollution: militarism, 
religion, homophobia, hollow morals, hatred, the hypocrisy of fake family values, racism 
and, last but not least, the predatory grip of huge conglomerates and corporations, 
especially the big American corporate cinema studios, routinely sprayed with whale feces 
or crushed by Toxie’s mighty mop! Backstage and presenting his movies worldwide, Lloyd 
screams at the top of his lungs: “Big studios  and big business conglomerates want to 
control what you watch and prevent us from wonderful movies made everywhere in the 
world, in all languages and with all sorts of budgets. Make your own movie! Make it now!”

Created in 1974 by Lloyd Kaufman and Michael Herz, Troma is one of the most 
important producers and distributors of independent cinema worldwide. They tirelessly 
shoot movies and spread  their delicious catalogue of cinema treats. Thanks to Troma, I got 
to know real gems such as The Killer Condom (Kondom des Grauens, by Martin Walz, 1996), 
or the bloody classic Blood Sucking Freaks (by Joel M. Reed, 1976) and the gory musical 
comedy Cannibal the Musical (by Matt Stone and Trey Parker, 1993). Just ask the two lovely 
creators of South Park what Troma means to them and watch emotion arise. That same 
emotion also makes me pretend that a speck fell into my eye sometimes.

In CRASH’s menu, Troma is always available, and in 2020 we offer you three delicacies 
to celebrate the special world of Lloyd Kaufman:

“These cinema people are disgusting!”, says a police officer in Terror Firmer (Lloyd 
Kaufman, 2001). This masterpiece is like Troma’s Orchestra Rehearsal (1978). Or is it their 
take on another Fellini movie, Intervista (1987)? Or maybe Truffaut’s Day For Night (1973)? 
Possibly, all of the above and much, much more. We follow a day of filming in a Troma set 
directed by a blind director (Lloyd himself) who has to solve the usual production problems 
of independent moviemaking,  plus a series of mysterious murders happening on set. The 
opening scene is thrilling: some asshole approaches a random woman in the street and 
goes into a sexist rant, only to have his leg torn off by the lady, who then uses it to bludgeon 
the poor idiot to death! What follows throughout the movie is one of the most insane and 
entertaining bloodbaths ever filmed in a movie about movies. In real life (not so different 
from what is seen onscreen in terms of chaos, but it still bears remembering Lloyd’s motto: 
“On set, security comes first”, a rule by which Troma proudly abides) production was 
interrupted several times by the NYPD, which gets ironically thanked in the end credits. 
Written by James Gunn (director of Guardians of the Galaxy) and inspired by the book (co-
auhtored by Kaufman and Gunn) All I Need to Know about Filmmaking I Learned from the 
Toxic Avenger, some famous fans can be spotted in small cameos: Eli Roth, Trey Parker and 
Matt Stone, Ron Jeremy and Lemmy Kilmister from Motörhead, all having a blast.

Mutant Blast (2019) by warm-hearted Portuguese director Fernando Alle is our wonder 
of choice off Lloyd’s immense distribution catalogue. It is without any question one of my 
favorite Portuguese movies of all time. The story centers around nuclear holocaust, talking 
lobsters, mutated rats and dolphins with a twisted agenda. It brought a smile to my face the 
same size I get when watching the entertaining and batshit insane sci-fi hits of Albert Pyun, 
such as Nemesis (1992) or Cyborg (1989), or even the wonderful apocalyptic strolls of Enzo 
Castellari, such as The New Barbarians (1983) or The Bronx Warriors (1982), or even Spanish 
director Álex de la Iglesia’s Accion Mutante (1993). I hope this is the beginning or a new 
wave of fun Portuguese horror and sci-fi cinema, and that Fernando Alle becomes known 
the world over and manages to carry on creating increasingly crazy movies.

“2020 is a shitstorm!!!” is the tagline in the poster of # Shakespeare Shitstorm, 
Troma’s new blockbuster. Indeed! For the first time in Brazilian cinemas, this perfect 
blend of Titanic, Speed 2, Free Willy, Some Like It Hot and And the Ship Sails On, is a 
real breakthrough in disaster movies. Who is that most famous of procastinators, James 
Cameron, when compared to this? Lloyd once again returns to Shakespeare’s universe, 
after Tromeo & Juliet (1997), this time adapting The Tempest. We follow Prospero (played 
by Lloyd) in an musico-scatological vendetta against those who ruined his career, including 
his sister Antoniette (also played by Lloyd). The character of Amanda Flowers deserves 
special mention: on a wheelchair and through a voice device, she commands a gang of 
hookers willing to help Prospero in his wet, brown vengeance. The language spoken in 
the movie is not quite English, but a dialect that I would call “social media shakesperean 
English”, which explains in part the hashtag in the title and also because going online can 
be worse than swimming in a sea of diarrhea. Lloyd directs the chaos like the maestro he is, 
in one of the most epic and impressive movies to ever come out of Tromaville. Once again, 
Kenneth Branagh has a chance to learn how to make a really interesting and entertaining 
adaptation of Shakespeare to the big screen.

Thirty years after my dear friend Frederico laid the stepping stone of my existence on 
Earth, introducing me to one of the movies I have watched the most in my life, I couldn’t 
be happier, now that I’m an adult person that enjoys conversation and realizes that writing 
about Troma’s wonderful gifts to the planet and life in general, I also write about the joy 
that is to live a childhood dream, that crazy dream of making my own movies and being 
able to thank Lloyd Kaufman for all he stands for in so many people’s lives! Troma is love! 
Lloyd, I love you so much! Thank you!

GURCIUS GEWDNER

4 crash - Mostra internacioNal De ciNeMa FaNtÁstico 2020 crash - Mostra internacioNal De ciNeMa FaNtÁstico 2020 5



Greg Gorman

Mostra Paralela
special shoWing
lloYD KauFMaN & troma
www.darkflix.com.br

#ShakepearesShitstorm é o projeto mais 
ambicioso nos 45 anos de história da 
Troma. Com a ajuda de uma das melhores 
companhias de efeitos especiais de 
Hollywood, Troma traz uma nova 
experiência dentro de sua conhecida 
estilização. Com um orçamento maior, 
foi possível também uma filmagem de 
larga escala em locação na Albânia 
(algo inédito para longa-metragens no 
país) além de uma orquestra celestial 
de Portugal e uma pequena ajuda do 
Bardo. Shakespeare nunca foi tão cru e 
espontâneo.

Durante uma missão que dá errado, 
o herói Vingador Tóxico abre uma 
ponte entre a sua cidade, Tromaville, 
e uma dimensão paralela, chamada 
Amortville. Toxie é sugado para esta 
versão alternativa do seu universo, 
enquanto o herói de Amorville, uma 
versão malvada de Toxie chamada 
The Noxious Offender, vai parar em 
Tromaville.

During a mission that goes wrong, the hero 
Toxic Avenger opens a bridge between his 
city, Tromaville, and a parallel dimension, 
called Amortville. Toxie is sucked into this 
alternate version of his universe, while 
Amorville’s hero, an evil version of Toxie 
called The Noxious Offender, ends up in 
Tromaville.

Terror Firmer é uma obra-prima surrealista 
a la Dali da Troma, criada pelo diretor 
Lloyd Kaufman e pelo time do estúdio. 
Seu humor maníaco e característico se 
combina a uma sensibilidade nova e mais 
obscura para criar uma linha legendária 
de clássicos inclassificáveis. Inspirado 
no livro de Kaufman “All I Need To Know 
About Filmmaking I Learned From The 
Toxic Avenger”(“Tudo que preciso saber 
sobre cinema aprendi com O Vingador 
Tóxico”), Terror Firmer é a aventura em 
celulóide mais cheia de ação, mais pessoal, 
mais bizarra e mais comercial nos 45 
anos de história da Troma Entertainment. 
Consagrado em festivais de cinema 
mundo afora, Terror Firmer estabeleceu a 
Troma como “A” grande fonte de cinema 
alternativo, uma fornecedora de arte 
cinemática independente para todo o 
mundo!

Após um experimento científico sair 
terrivelmente errado e o mundo se tornar 
um apocalipse zumbi, um homen de 
força super-humana, uma soldada feroz 
e destemida e um sujeito preguiçoso 
e ressacado devem se unir como única 
esperança da humanidade contra o 
apocalipse zumbi em um mundo prestes 
a se tornar um aterro nuclear! Longa de 
estréia de Fernando Alle, o filme dança 
entre comédia e terror e é com certeza 
um dos filmes mais empolgantes e 
loucos que a Troma já lançou!

SHAKESPEARE’S SH*TSTORM
Dir. Lloyd Kaufman. Feature, Comedy. 94 min. United States. 2020
Roteiro / Writer: Brandon Bassham
Produção / Production: John Patrick Brennan, Justin A. Martell
Elenco / Key Cast: Lloyd Kaufman, Erin Patrick Miller, Abraham Sparrow, 
Kate McGarrigle, Amanda Flowers

CITIZEN TOXIE: THE TOXIC AVENGER IV 
Dir: Lloyd Kaufman. Feature, Action, Sci-Fi, Comedy, Horror. 108 min. 
United Stantes.  2001
Classificação Indicativa: 18 anos
Roteiro / Writer: Trent Haaga, Patrick Cassidy
Produção / Production: Michael Herz, Lloyd Kaufman
Elenco / Key Cast: David Mattey, Heidi Sjursen, Eli Roth

TERROR FIRMER
Dir. Lloyd Kaufman. Feature, Horror, Comedy. 124 min. United States. 1999
Roteiro / Writer: Patrick Cassidy, Douglas Buck
Produção / Production: Michael Herz, Lloyd Kaufman
Elenco / Key Cast: Will Keenan, Alyce LaTourelle, Lloyd Kaufman, Trent 
Haaga, Sheri Wenden

MUTANT BLAST
Dir. Fernando Alle. Feature, Action, Sci-Fi, Comedy. 83 min. United States, 
Portugal. 2019
Roteiro / Writer: Fernando Alle
Produção / Production: Fernando Alle, Michael Herz, Lloyd Kaufman
Elenco / Key Cast: Pedro Barão Dias, Maria Leite, João Vilas, Mário Oliveira, 
Joaquim Guerreiro
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20:00 ABERTURA 12ª CRASH
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MASTERCLASS “FAÇA O SEU MALDITO FILME” COM 
LLOYD KAUFMAN
MASTERCLASS “MAKE YOUR OWN DAMN MOVIE” WITH LLOYD 
KAUFMAN

Terror Firmer is a Dali-esque surrealist Tromasterpiece unleashed by director Lloyd Kaufman and 
the Troma Team. Their trademark manic humor combines with a new darker sensibility to create the 
latest in a legendary line of genre-bending classics. Inspired by Lloyd Kaufman’s book, “All I Need To 
Know About Filmmaking I Learned From The Toxic Avenger”, Terror Firmer is the most action packed, 
most personal, most bizarre, and most commercial celluloidal adventure in the 45-year history of 
Troma Entertainment. Honzored by Film Festivals the world over, Terror Firmer has firmly established 
Troma as THE fount of mass appeal alternative cinema, the world’s source for reel independent art!  

#ShakepearesShitstorm marks the most ambitious project in Troma’s 45 year history. Working with 
one of Hollywood’s best special effects companies, Troma brings a whole new experience to their 
stylized brand. Having a bigger budget also brought about larger scale on-location filming in Albania 
(a first for narrative feature films in the country) as well as a celestial orchestral score from Portugal 
and a little help from the Bard. Shakespeare has never been this raw and unfiltered.

After a scientific experiment goes horribly wrong and the world is turns into a zombie apocalypse, a 
man with superhuman strength, a ferocious, fearless female soldier and a slacker with mean hangover 
must band together as the human race’s only hope for survival against a zombie apocalypse in a

world that’s about to become a nuclear wasteland! Fernando Alle’s debut feature length film, which 
dances the line between comedy and horror, is sure to be one of the most exciting and wildest films 
Troma has ever released!

Udo Kier, primeiro e único, é onipresente. Astro de filmes underground do 
final da década de 60 e início dos 70 como Shameless (1968) e a obra-prima 
do sadismo extremo Mark of the Devil (1970), foi em 1973, após conhecer 
Paul Morrissey, um amigo de Andy Warhol, que seu rosto e olhar hipnótico 
ficaram marcados para sempre na história do cinema com o icônico Flesh 
for Frankenstein. Logo em seguida se juntou ao grupo de um ilustre amigo da 
adolescência: Rainer Werner Fassbinder. Mais de 250 filmes depois, e sólido 
meio século de carreira, o sortudo Kier é a encarnação do próprio cinema.

Presente no cinemão comercial, nos circuitos de arthouse e no cinema 
underground, em todos os gêneros cinematográficos possíveis, para qualquer 
cinéfilo do planeta é muito difícil passar sequer seis meses sem ver o ator alemão 
presente na tela. Aclamado em revistas de moda como um dos homens mais 
bonitos do mundo, desde o início Udo nunca fez as escolhas cinematográficas 
que se espera de um galã, e sim dedicou seu olhar sedutor a serviço de construir 
uma galeria maravilhosamente exemplar de vilões, vampiros, cientistas, 
psicopatas, sádicos tortuosos, ensandecidos, libertários e deliciosamente 
anárquicos e divertidos.

Feliz quando encontra diretores que lhe dão liberdade para improvisar, Udo 
é Drácula, Dr. Frankenstein, Dr. Jekyll, Jack the Ripper, general, inquisidor, padre, 
terrorista, o Diabo, Hitler e um dos musos de SEX, o livro erótico da Madonna. A 
galeria de grandes diretores que já filmaram com Udo é muito rica e sua fama de 
ser um ator agradável e fácil de trabalhar lhe rendeu parcerias vitalícias com um 
monte de diretores. Lars von Trier e o multimídia alemão Christoph Shilingensief 
tentaram trazer Udo para o elenco sempre que possível. E eles têm toda razão.

Nas palavras do próprio Udo, o selvagem Shiligensief é “o último enfant 
terrible do cinema alemão”. Com Christoph, Udo ganha asas rumo ao infinito. 
Shilingensief é muito pouco conhecido no Brasil, sendo relembrado apenas em 
raras retrospectivas de cinema alemão, mas é um dos diretores que melhor 
explorou todo o potencial de insanidade, magnetismo e sensação de trem 
desgovernado que Udo oferece tão bem. Em Egomania: Island of no Hope, seu 
primeiro filme em parceria com Shilingensief, Udo faz o próprio demônio, e está 
ao lado de Tilda Swinton, que aparece no papel de Virgem Maria. Udo sempre 
descreve com amor esse encontro com Christoph, onde ainda desamparado 
com a partida de Fassbinder, viu em Christoph uma alma gêmea e se apresentou 
dizendo “Vi seu filme Menu Total e quero conhecer você”.

Foi com United Trash (1995), o demente manifesto anti-imperialista de 
Christoph filmado nas savanas da África, e homenageando Russ Meyer, que 
nunca mais deixei de prestar atenção em Udo. Melhor que isso, é altamente 
perceptível a impressão de que Udo Kier provavelmente é o melhor ator para se 
trabalhar no mundo e o melhor amigo que alguém poderia ter. Pergunte a todos 
que repetidamente querem ele por perto em suas produções.

Na década de 90, Udo passou a abrilhantar as produções de Hollywood 
com suas participações. Filmes distintos como Blade (1998), Johnny Mmemonic 
(1995), Ace Ventura (1994), Armageddon (1998), End of Days (1999) e muitos 
outros blockbusters têm Udo como um elo em comum. Não é raro dois minutos 
de Udo em cena fazerem o ingresso valer cada centavo. Com um senso de 
humor totalmente particular, Udo Kier sempre salva o dia.

udo Kier: Meu malvaDo Favorito / 
a seDUção da Maldade

coNvidado internacioNal: udo Kier
internatioNal gUest: UDo kier

Diz ele que para ser cruel no cinema você precisa ser uma pessoa boa na 
vida real. Muito justo. Em Braw on Cell Block (2017), de S. Craig Zahler, Udo é 
tão hediondo em sua maldade que você deseja que seu personagem morra 
da pior maneira possível. Em The Painted Bird (2019), obra-prima de guerra 
de Václav Marhoul, ele é quase mais ameaçador que a própria guerra. Como 
não lamentar que ele dure tão pouco em cena no fantasmagórico Keyhole 
(2011), de Guy Maddin, quando ele, num improviso maravilhoso, se debruça 
declarando seu amor ao papel de parede da casa mal-assombrada, ou em 
American Animals (2018), no papel de um comerciante de arte que lança um 
olhar fatal para um ladrão de arte inexperiente e diz com desprezo: “Você e 
seu pedaço de papel”. Udo como negociante de arte roubada é ainda mais 
divertido quando se pensa no documentário Artholic (2013), centrado na 
obsessão do ator por obras de arte. Num dos pontos altos ele é arrastado para 
dentro de uma ambulância gritando: “Arte! Arte!.Arte!”

Guy Maddin, num dos melhores filmes do mundo, o lisérgico The Forbbiden 
Room (2015), não foi bobo em dar múltiplos papéis ao ator: um doutor viciado 
em bundas que sofre com isso ou o mordomo que em seu leito de morte, 
no ultimo suspiro vislumbra o sonho de seu próprio bigode, momento que 
presenteia a plateia com Udo e Maria de Medeiros vivendo juntos um drama 
de bigode! Um presente é também ver Udo de maiô como um terrorista 
debochado em The Third Generation (1979), de Fassbinder, como o padre 
mais doente do mundo em Terror 2000 (1992), de Shilingensief, ou o terrorista 
nuclear maluco de Critical Mass (2001), de Fred Ollen Ray, na pele de figuras 
importantes do cinema como o produtor Albin Grau em A Sombra do Vampiro 
(2000), de E. Elias Merhige, ou como o cineasta Max Skladanowsky, um dos 
precursores do nascimento do cinema, num dos filmes mais emocionantes de 
Wim Wenders nos anos 90: A Trick of Light (1995).

Lars von Trier, sem questionar, com o passar dos anos foi deixando Udo 
escolher à vontade o próprio papel com o roteiro em mãos. No mundo de Lars 
é inesquecível ver Udo como o bebê de cabeça adulta em The Kingdom (1994-
1997), o viking imundo de Medea (1987), o horrendo abusador de Ondas do 
Destino (1996) ou o hilário gerente de buffet em Melancolia (2011).

Diz Udo que nunca faria uma versão séria dos nazistas num filme, o que 
rendeu Hitler se escondendo na Lua em Iron Sky (2012) e montado num 
tiranossauro em Iron Sky 2 (2019), ambos do finlandês Timo Vuorensola, e um 
Hittler infantil e egoísta que esconde as bebidas de seus companheiros em 
suas últimas horas de vida no incrível 100 Anos de Adolf Hittler, de Christoph 
Shilingensief, inteiramente filmado em 24 horas. Em My Own Private Idaho 
(1991), do também parceiro de vários filmes Gus van Sant, como é incrível ver 
ele cantando “Der Adler”, música sensacional gravada por Udo uns anos antes. 
Eu adoraria ouvir mais músicas e discos gravados por Udo Kier!

Em suas pequenas participações nos filmes de Dario Argento, o ator aparece 
como a pessoa que explica as situações. É assim em La Terza Madre (2007) e 
também em Suspiria (1977), onde um Argento esvoaçante filma Jessica Harper 
e Udo como se ambos estivessem flutuando nas nuvens. Com o maravilhoso 
tarado mestre surrealista do erotismo Walerian Borowczyk, no papel de Dr. 
Jekyll, Udo é o psicopata do sexo mortal e olhos brilhantes que se banha em 
sangue para transformar o filme num hospício total, uma das mil maneiras 
de descrever um dos filmes mais incríveis e brutais de Boro: The Strange Case 
of Dr. Jekyll and Miss Osbourne (1981). Um ano antes ele também fez um 
sedutor e um tanto atrapalhado Jack the Ripper para Boro em Lulu (1980). O 
currículo exploitation do ator nos anos 70 é fantástico, e entre alguns de meus 
preferidos estão o sci-fi sobrenatural Spermula (1976), o drama bizarro do 
escritor neurótico assassino que usa luvas para fazer sexo (mas não camisinha) 
em House on Straw Hill (1976) e o sensacional WIP (women in prison, dramas 
de presídios femininos) Escape from the Blood Plantation, onde a gloriosa 
chamada do pôster diz: “Tortura de dia, paixão à noite!!”.

Aqui na Crash selecionamos três obras-primas essenciais do início de 
carreira de Udo e um clássico dos anos 2000 ao lado do grande mestre John 
Carpenter. Os filmes são:

Mark of the Devil (1970), o primeiro filme de culto mundial com Udo é um 
dos filmes mais cruéis e sádicos de todos os tempos, delicadeza que os anos 
70 souberam dar ao mundo de tantas maneiras variadas e sempre sublimes. 
Udo é um jovem aprendiz de torturador da inquisição que se apaixona por 
uma de suas vítimas acusadas de bruxaria. Alguns dos trechos mais gráficos 
de torturas do filme foram utilizados em introduções da lendária banda de 
splatter gore Impetigo. A violência do filme é de traumatizar, embaladas com 
uma trilha sonora lindíssima que também dá o tom dos momentos românticos 
do casal.

Flesh for Frankenstein (1973): Udo reconhece a si mesmo como alguém que 
sempre teve muita sorte, e essa sorte o levou a conhecer Paul Morrissey numa 
viagem de avião. Paul era do grupo de protegidos de Andy Warhol e colocou 
Udo ao lado do muso Joe D’Alessandro, primeiro em Flesh for Frankenstein e 
logo em seguida em Blood for Dracula (1974), ambos filmados na Cinecittá. 
No primeiro, Udo faz o papel do Barão Frankenstein e cria um tesudo casal de 
mortos-vivos que em seus planos de cientista maluco devem gerar uma nova 
raça perfeita que irá dominar o mundo. Os planos acabam fugindo do controle, 
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numa série de reviravoltas sexuais envolvendo D’Alessandro, Monique van 
Vooren e Arno Jurging em papeis brilhantes.

A experiência foi tão prazerosa para Udo que mesmo antes das filmagens 
terminarem ele já se via deprimido com o fim de um trabalho tão divertido. 
A tristeza durou pouco e logo ele estava confirmado para Blood for Dracula, 
onde o Conde Drácula e sua família enfrentam sérios problemas de saúde 
por conta de falta do sangue de virgens para alimentação. Empolgado com a 
promessa de virgens puritanas nos campos da Itália, o vampiro se vê envolvido 
nas mais loucas confusões, novamente acompanhado da dupla D’Alessandro e 
Jurging, às voltas com quatro irmãs que de virgens não têm nada, uma verdade 
que o vampiro descobre da pior maneira. Maxime McKendry fecha o elenco ao 
lado do diretor Vittorio de Sica, no papel hilário de um distraído marquês. Udo 
não parou de filmar nunca mais, e para a felicidade de um mundo inteiro por 
seis décadas, o ator não entrega menos que meia dúzia de filmes por ano. Eu 
digo que todos valem a pena, das obras-primas aos filmes ruins, todos têm o 
melhor ponto a favor: Udo Kier.

John Carpenter, um dos mais importantes autores de cinema do mundo, 
fez a obra-prima Cigarrete Burns em 2005, como parte do projeto televisivo 
Masters of Horror, comandado por Mick Garris. Nesse sublime pesadelo 
sobre obsessão por cinema, Udo contrata um “caçador de filmes” que precisa 
encontrar o filme mais perigoso do mundo. É um dos melhores filmes de um 
diretor que fez tantas obras-primas que só tendo três braços seria possível 
listar com os dedos das mãos seus melhores filmes. Ver Udo Kier torturando 
com cubos de gelo um prisioneiro especial é absolutamente impagável. Udo 
é a própria carne do celuloide, colocando as próprias tripas na moviola e 
projetando na tela grande.

Que deleite foi ver Udo num filme brasileiro, frente a frente com Sonia 
Braga ao som de Spandau Ballet ou pronunciando trechos de suas próprias 
entrevistas: “Em moro há décadas nos Estados Unidos, sou mais americano 
que você”! Em 2019, com Bacurau, Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles 
colocaram Udo Kier no mapa do cinema brasileiro, realizando o sonho 
mágico que na minha cabeça todo cineasta brasileiro com senso de humor 
e obcecado por cinema deveria ter: fazer um filme com o insubstituível Udo 
Kier!!! Em momento decisivo do filme Udo grita: “Nós matamos mais gente 
do que imaginam! Isso é só o começo!” No filme o papo é tenso e ele está 
agindo como o vilão carismático que ele sempre é, mas nos meus ouvidos 
apaixonados de fã também escuto: “Isso é só o começo!! Farei tantos filmes 
ainda que vocês irão morrer de tanta alegria e felicidade! Farei mais filmes no 
Brasil, farei mais filmes em todas as partes do mundo! Farei filmes fantásticos 
com todos os diretores do mundo! Eles vão ficar tão felizes que me chamarão 
de novo e de novo!” O mundo inteiro ama Udo Kier e nós da Crash também. 
Udo! Udo! Udo!

GURCIUS GEWDNER

attention to Udo. To cap it all, it is clearly recognizable that Udo Kier is probably the best 
actor to work with and the best kind of friend to have. Just ask any of the people that time 
and time again invite him to their productions.

In the 1990s Udo became a fixture in Hollywood playing small roles. An eclectic  mix of 
movies such as Blade (1998), Johnny Mnemonic (1995), Ace Ventura (1994), Armageddon 
(1998), End of Days (1999) and many more blockbusters all have in Udo a common link. It is 
not unusual that Udo’s oddl two minutes of screen time would alone make the ticket worth 
its price. With a sense of humor all his own, Udo Kier always saves the day.

He says that in order to be cruel onscreen, you have to be a good person in real life. 
Fair enough. In S. Craig Zahler’s Brawl on Cell Block 99 (2017) Udo is so hideously evil that 
you find yourself rooting for him to die in the most horrific way possible. In The Painted Bird 
(2019), a masterpiece on war directed by Václav Marhoul, he’s so evil he almost outshines 
war itself. It is really cause for complaints that we get so little of him in Guy Maddin’s 
Keyhole (2011),  where, in a flight of improvisation, Udo declares his love for the wallpaper 
of a haunted house; or in American Animals (2018), where he plays an art merchant that 
casts a cold gaze at an inexperienced thief while saying “You and your piece of paper.” Udo 
as an art dealer is even more fun to think of, considering the documentary Artholic (2013), 
centered around the actor’s obsession with fine arts. In one of the movie’s higlhlights he’s 
dragged into an ambulance while screaming: “Art! Art! Art!”

Guy Maddin, director of one of the best movies ever, The Forbidden Room (2015), didn’t 
waste any time and offered the actor multiple roles: a suffering doctor addicted to buttocks, 
or a butler who, in his deathbed and about to exhale his last breath, is able to peek into 
the dreams of his own moustache, gifting the viewers with a moustache drama played 
out by Udo and Maria de Medeiros! Also a delight is seeing Udo play a cynical, bathsuit-
wearing terrorist in Fassbinder’s The Third Generation (1979), or the most depraved priest 
ever in Shilingensief’s Terror 2000 (1992), or the mad nuclear terrorist in Fred Ollen Ray’s 
Critical Mass (2001), or even playing important cinema figures such as producer Albin Grau 
in E. Elias Merhige’s Shadow of the Vampire (2000) or director Max Skladanowsk, one of 
cinema’s pioneers, in Wim Wender’s A Trick of Light (1995).

Lars Von Trier has, over the years unquestioningly offered Udo the roles of his choice 
from his scripts. In Lars’ world, Udo was the unforgettable  baby with an adult head in The 
Kingdom (1994-1997), the filthy Viking in Medea (1987), the hideous abuser in Breaking 
the Waves (1996), the hilarious buffet manager in Melancholia (2011). Udo says he would 
never play a nazi seriously, and that gave us the Moon-fearing Hitler of Iron Sky (2012) 
and the T-Rex-riding one in Iron Sky 2 (2019), both by Finnish director Timo Vuorensola; 
also a mean, childish Führer in  Shilingensief’s outstanding 100 Years of Adolph Hitler (shot 
entirely in 24 hours). In My Own Private Idaho (1991), by Gus Van Sant (another frequent 
collaborator), it’s striking to see him sing “Der Adler”, a spectacular song recorded by Udo 
years before. I would love to listen to more songs and records by Udo Kier!

In his small roles in Dario Argento’s movies, the actor plays the part of the person in 
charge of explaining the situations at hand. In La Terza Madre (2007), and also in Suspiria 
(1977), where a high-flying Argento shoots Jessica Harper and Udo as if both were floating 
in the clouds. Under direction of the wonderful, perverted master of erotic surrealism 
Walerian Borowczyk, Udo plays Dr. Jekyll, a shine-eyed psychopath that equates sex and 
death and bathes in blood, the movie made into a bughouse. That’s one of many ways of 
describing one of Boro’s most incredible and brutal movies: The Strange Case of Dr. Jekyll 
and Miss Osbourne (1981). A year prior to that, he also played a clumsy and charming Jack 
the Ripper in Borowczyk’s Lulu (1980). The actor’s resume in exploitation cinema in the 
1970s is also impressive and among some of my favorites  are supernatural sci-fi Spermula 
(1976), the bizarre drama of a neurotic killer writer that wears gloves to have sex (although 
not condoms) in House on Straw Hilll (1976) and the sensational women-in-prison drama 
Escape from the Blood Plantation. The poster’s glorious tagline reads: “Torture by day, 
passion by night!!:

Crash has selected three essential masterpieces from Udo’s early career and a 2000s 
classic directed by master John Carpenter. The movies are:

Mark of the Devil (1970), the first cult movie with Udo is one of the most cruel and 
sadistic films of all time, the sort of delicacy that the 1970s bestowed upon the world in so 
many sublime ways. Udo is a young executioner’s apprentice during the Inquisition who 
falls in love with someone accused of witchcraft. Some of the most graphic torture scenes 
were later used by legendary splattergore band Impertigo during projections in their 
shows. The violence in the movie is traumatizing, soundtracked by beautiful music that 
also adds to the couple’s romantic scenes.

 Flesh for Frankenstein (1973): Udo sees himself as someone that has always had luck 
on his side, and that luck made him meet Paul Morrisey during a flight. Paul was part of 
a group mentored by Andy Warhol and he paired Udo with Joe D’Alessandro in Flesh for 
Frankenstein and did it again in Blood for Dracula (1974), both shot at Cinecittá. In the 
first of the two, Udo plays Baron Frankenstein, who brings back to life a lustful couple that 
is supposed to birth a new breed that will then take over the world. The plan gets out of 
hand in a series of sexual plot twists involving D’Alessandro, Monique van Mooren and Arno 
Jurging, all in brilliant roles.

It was such a pleasant experience for Udo that even before the f shoot was over, he was 
already depressed by the approaching end of such a fun experience. He didn’t have much 
time to sulk, though, as he was soon confirmed for Blood of Dracula, where Count Dracula 
and his family, facing serious health problems due to a shortage of puritan virgins around 
the Italian countryside, get involved in all sorts of hijinks. Once again D’Alessandro and 
Jurging are in tow, this time involved with four sisters that are not exactly “pure”, something 
the vampire finds out in the worst possible way. Maxime McKendry and Vittorio De Sica, 
playing a distracted marquis, round up the cast. Udo never stopped acting from then on 
and, in a strike of luck for the world, for six decades now the actor has delivered at least half 
a dozen performances per year. And I say they all are worth your time, from masterpieces 
to really bad movies, they all have something in common: Udo Kier.

John Carpenter, one of the most important cinema auteurs, created the masterpiece 
Cigarrete Burns in 2005, as part of the TV project Masters of Horror, produced by Mick 
Garris. In this sublime nightmare about movie obsession, Udo hires a “movie hunter” and 
tasks him with finding the most dangerous movie ever made. It’s one of the best movies by 

UDO KIER: MY FAVORITE BADDIE / EVIL’S LURE

Udo Kier, the first and only, is omnipresent. The darling of late-sixties and early-
seventies underground movies such as Shameless (1968) and the masterpiece of extreme 
sadism Mark of the Devil (1970) met Paul Morrisey (a friend of Andy Warhol) and soon his 
striking features and hypnotic gaze would forever become part of cinema history with the 
iconic Flesh for Frankenstein. Soon after, he joined the troupe of an illustrious friend from 
his teen years: Rainer Werner Fassbinder.  Some 250 movies later, a solid half a century into 
his career, lucky Kier is cinema made flesh.

Active in both mainstream and  arthouse cinema as well as the underground, in all 
imaginable genres, any cinephile knows it’s unlikely you won’t see the German actor 
gracing the screen roughly once every six months. Regarded by style magazines as one of 
the most handsome men in the world, from early on Udo has never made the movie choices 
expected from a leading man, instead employing his seductive gaze to build his very own 
exquisite hall of villains, vampires, scientists, psychopaths; tortured, crazy, dissolute and 
deliciously anarchic sadists.

Most happy when working with directors willing to let him improvise, Udo is Dracula, 
Dr. Frankenstein, Dr. Jekyll, Jack the Ripper, a general, an inquisitor, a priest, a terrorist, 
Satan, Hitler and also one of the models for SEX, Madonna’s erotic book. The amount of 
big name directors with whom Udo has collaborated is huge, and his reputation as an 
amicable and easygoing actor has brought him lifelong partnerships with many directors. 
Lars Von Trier and the German multimedia creator Chistoph Shilingensief both give Udo 
roles always they can. And they’re right.

In Udo’s own words, the wild Shilingensief is “the last enfant terrible in German 
cinema”. With Cristoph, Udo is given wings to fly toward infinity. Shilingensief is still mostly 
unheard of in Brazil, except for the odd German cinema retrospective show, but he is one 
of the directors that have better explored his potential to conjure insanity, magnetism and 
the runaway train kind of acting that is Udo’s specialty. In Egomania: Island of no Hope, his 
firs collaboration with Shilingensief, Udo plays the Devil himself, alongside Tilda Swinton 
in the role of the Virgin Mary. Udo fondly remembers his connection with Cristoph, when, 
still mourning Fassbinder’s death, he found in Cristoph a soulmate, and introduced himself 
by saying  “I saw your movie Menu Total, and I want to know you”.

It was United Trash (1995), Cristoph’s demented anti-imperialist manifesto (shot in the 
savannas of Africa as a homage to Russ Meyer), that I realized I would never stop paying 

a director with so many good movies under his belt that it’s impossible to count them by 
using all of your fingers (unless you are three-armed). To watch Udo Kier using ice cubes to 
torture a special prisoner is absolutely hysterical. Udo is celluloid made flesh, pouring his 
guts over the projector and onto the silver screen.

And what a delight to watch Udo in a Brazilian movie, side by side with Sonia Braga, 
soundtracked by Spandau Ballet and even quoting from his own interviews: “I have been 
living in the United States for decades, I’m more of an American than you!” In 2019, 
with Bacurau, Kleber Mendonça Filho and Juliano Dornelles place Udo Kier in the map 
of Brazilian cinema, bringing to fruition the magic wish all Brazilian moviemakers or 
movie aficionados with a sense of humor must probably have: to make a movie with the 
irreplaceable Udo Kier!!! At a key moment in the movie, Udo shouts: “We kill more people 
than you can imagine! This is only the beginning!” The tone of the movie is tense and he 
acts just like the charismatic villain he is, but in my loving fan ears, I also hear “This is only 
the beginning! I’ll make so many movies you will all die from so much happiness! I’ll make 
more movies in Brazil, more movies everywhere! I’ll make fantastic movies with all the 
directors of the world! They’ll be so happy, they’ll invite me again and again!” The whole 
world loves Udo Kier and we at CRASH also do. Udo! Udo! Udo!

GURCIUS GEWDNER

Mostra Paralela
special shoWing – udo Kier
www.darkflix.com.br

Na Áustria do Século XVII, o aprendiz 
de um caçador de bruxas passa a 
ter dúvidas quanto à integridade 
de sua caçada ao testemunhar a 
brutalidade, a injustiça, a falsidade, 
a tortura e a matança arbitrária que 
tal tarefa exige.

In 1700s Austria, a witch-hunter’s 
apprentice has doubts about the 
righteousness of witch-hunting when he 
witnesses the brutality, the injustice, the 
falsehood, the torture and the arbitrary 
killing that go with the job.

Com um passado tórrido que 
o assombra, o dono de um 
cinema é contratado para 
encontrar a única cópia de 
um filme notório pelo fato 
de que sua única exibição 
transformou a plateia em 
lunáticos assassinos.

With a torrid past that haunts 
him, a movie theatre owner 
is hired to search for the 
only existing print of a film 
so notorious that its single 
screening caused the viewers to 
become homicidally insane.

O Barão Frankesntein cria dois “zumbis”- 
um macho e uma fêmea – e planeja 
acasalá-los para criar uma nova raça 
superior.

Baron Frankenstein creates two “zombies” - 
one male, one female - planning to mate them 
in order to create a master race.

Um conde vampire enfermo 
viaja à Itália com seu servo em 
busca de uma noiva.

An ailing vampire count travels to 
Italy with his servant to find a bride.

MARK OF THE DEVIL A MARCA DO DIABO
Dir. Vanja Victor Kabir Dir. Michael Armstrong. Feature. 97 min. German. 1970
Roteiro / Writer: Michael Armstrong, Adrian Hoven
Produção / Production: Adrian Hoven
Elenco / Key Cast: Herbert Lom, Udo Kier, Olivera Vuco, Reggie Nalder, Herbert Fux

JOHN CARPENTER’S CIGARETTE BURNS PESADELO 

MORTAL
Dir. John Carpenter. TV Film. 59 min. United States, Canada. 2005
Roteiro / Writer: Mick Garris
Produção / Production: Lisa Richardson, Tom Rowe
Elenco / Key Cast: Norman Reedus, Colin Foo, Udo Kier, Christopher 
Redman

FLESH FOR FRANKENSTEIN CARNE PARA FRANKENSTEIN
Dir. Paul Morrissey. Feature. 95 min. United States, Italy, France. 1973
Roteiro / Writer: Paul Morrissey
Produção / Production: Andrew Braunsberg, Andy Warhol
Elenco / Key Cast: Joe Dallesandro, Monique van Vooren, Udo Kier, Arno 
Jürging, Dalila Di Lazzaro

BLOOD FOR DRACULA SANGUE PARA DRÁCULA
Dir. Paul Morrissey. Feature. 105 min. Italy, France. 1974
Roteiro / Writer: Paul Morrissey
Produção / Production: Andrew Braunsberg, Andy Warhol, Carlo Ponti, Jean 
Yanne
Elenco / Key Cast: Joe Dallesandro, Udo Kier, Vittorio De Sica, Maxime 
McKendry

13/12 DoMiNgo
12/13 suNDaY

19:00 ENCERRAMENTO 12ª CRASH
CLOSING 12TH CRASH

MASTERCLASS “O CINEMA DE UDO KIER”
COM UDO KIER
MASTERCLASS “THE CINEMA OF UDO KIER” WITH UDO KIER
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Mostra esPecial
special shoWing – BlaxPloitation horror
www.darkflix.com.br

Um antigo príncipe africano, transformado em vampiro pelo próprio Drácula, encontra-
se na moderna Los Angeles.

An old African prince, transformed into a vampire by Dracula himself, finds himself in modern Los 
Angeles.

Oito pessoas foram convidadas para passar o fim de semana em uma propriedade numa 
ilha. Um deles é um lobisomem. Você consegue adivinhar quem?

Eight people were invited to spend the weekend at an island property. One is a werewolf. Can you 
guess who?

Depois de ser esfaqueado com uma antiga faca infestada de germes, o assistente de um 
médico se encontra com um desejo insaciável de sangue.

After being stabbed with an old germ-infested knife, a doctor’s assistant finds himself with an 
insatiable desire for blood.

Um dócil estudante negro de direito é possuído por um mafioso dos anos 1940 em 
meados dos anos 1970 em Nova Orleans, Louisiana. O mafioso busca vingança contra as 
pessoas que mataram ele e sua irmã.

A docile black law student is possessed by a 1940s mobster in the mid-1970s in New Orleans, 
Louisiana. The mobster seeks revenge against the people who killed him and his sister.

Proprietário de uma casa noturna de sucesso, Langston pede sua namorada, a fotógrafa 
Diana “Sugar” Hill, em casamento. No entanto, o chefão, Morgan e seus capangas matam 
Langston quando ele se recusa a vender o clube. Sugar Hill procura a sacerdotisa vodu, 
Mama Maitresse, para vingar sua morte.

Owner of a successful nightclub, Langston proposes to his girlfriend, photographer Diana “Sugar” Hill, 
in marriage. However, the big boss, Morgan and his henchmen kill Langston when he refuses to sell 
the club. Sugar Hill seeks out the voodoo priestess, Mama Maitresse, to avenge her death.

Assassinatos ocorrem na propriedade sulista de uma sacerdotisa vodu quando quatro 
parentes se reúnem para ouvir seu testamento.

Murders take place on the southern estate of a voodoo priestess when four relatives gather to hear 
her will.

O vampiro Mamuwalde (Blacula) é agitado pelo vodu africano, e forçado a matar 
novamente.

The vampire Mamuwalde (Blacula) is agitated by African voodoo, and forced to kill again.

Petey Wheatstraw acaba no Inferno e recebe uma oportunidade única: em troca de seu 
retorno à terra, ele deve se casar com a filha de Satanás. Mas há um pequeno problema, 
ela é a mulher mais feia do mundo. 

Petey Wheatstraw ends up in Hell and receives a unique opportunity: in return for his back to earth, he 

must marry the daughter of Satan. But there is a small problem, she is the ugliest woman in the world.

BLÁCULA, O VAMPIRO NEGRO BLACULA
Dir: William Crain. 93 min. EUA. 1972
Roteiro / Writer: Joan Torres, Raymond Koenig
Produção / Producer: Joseph T. Naar
Elenco / Key Cast: William Marshall, Vonetta McGee, Denise Nicholas, 
Thalmus Rasulala, Gordon Pinsent, Charles Macaulay

A FERA DEVE MORRER THE BEAST MUST DIE
Dir: Paul Annett. 93 min. Reino Unido. 1974
Roteiro / Writer: Michael Winder
Produção / Producer: Max J. Rosenberg, Milton Subotsky
Elenco / Key Cast: Calvin Lockhart, Peter Cushing, Marlene Clark, Charles 
Gray, Anton Diffring, Ciaran Madden, Tom Chadbon, Michael Gambon

GANJA & HESS - A NOITE DO VAMPIRO GANJA & HESS
Dir: Bill Gunn. 110 min. EUA. 1973
Roteiro / Writer: Bill Gunn
Produção / Producer: Chiz Schultz
Elenco / Key Cast: Duane Jones, Marlene Clark, Bill Gunn, Sam L. Waymon, 
Leonard Jackson

J.D.’S REVENGE A REENCARNAÇÃO DE J.D. WALKER
Dir: Arthur Marks. 96 min. EUA. 1976
Roteiro / Writer: Jaison Starkes
Produção / Producer: Arthur Marks
Elenco / Key Cast: Glynn Turman, Lou Gossett, Joan Pringle, Carl Crudup, 
James Louis Watkins, Fred Pinkard, Jo Anne Meredith, Alice Jubert, David 
McKnight

A VINGANÇA DOS MORTOS  SUGAR HILL
Dir: Paul Maslansky. 91 min. EUA. 1974
Roteiro / Writer: Tim Kelly
Produção / Producer: Elliot Schick
Elenco / Key Cast: Marki Bey, Robert Quarry, Don Pedro Colley, Betty Anne 
Rees, Richard Lawson, Zara Cully, Charles P. Robinson

A MANSÃO DA CAVEIRA  THE HOUSE ON SKULL MOUNTAIN
Dir: Ron Honthaner. 89 min. EUA. 1974
Roteiro / Writer: Mildred Pares
Produção / Producer: Ray Storey
Elenco / Key Cast: Victor French, Janee Michelle, Jean Durand, Mike Evans, 
Xernona Clayton, Lloyd Nelson, Ella Woods

OS GRITOS DE BLÁCULA SCREAM, BLACULA, SCREAM
Dir: Bob Kelljan. 96 min. EUA. 1973
Roteiro / Writer: Joan Torres, Raymond Koenig, Maurice Jules
Produção / Producer: Joseph T. Naar
Elenco / Key Cast: William Marshall, Don Mitchell, Pam Grier, Michael 
Conrad, Richard Lawson, Lynn Moody, Janee Michelle

PETEY WHEATSTRAW, O GENRO DO DIABO PETEY 

WHEATSTRAW
Dir: Cliff Roquemore. 95 min. USA. 1977
Roteiro / Writer: Rudy Ray Moore, Cliff Roquemore
Produção / Producer: Burt Steiger, Theodore Toney
Elenco / Key Cast: Rudy Ray Moore, Jimmy Linch, Leroy Daniels, G. Tito 
Shaw, Ernest Mayhand
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O crescimento da produção audiovisual em Goiás neste século, fomentado 
por cursos universitários na área e festivais já tradicionais no Estado, feito a 
própria CRASH, divide-se entre uma maior diversidade estilística em curta-
metragem e um terreno a ser mais explorado no campo do longa-metragem 
quanto ao cinema fantástico. Desde iniciativas pioneiras, como Ventos 
de Lizarda (Pedro Augusto de Brito, 1982), poucos são os longas goianos 
a abordar esse terreno. Além dos percalços ainda habituais em relação 
ao cinema de gênero no Brasil, há a concorrência interna do cinema feito 
em Goiás com cinematografias regionais mais consolidadas no mercado. 
Curiosamente, tanto o referido filme quanto ATRÁS DA SOMBRA (Thiago 
Camargo, 2020) são permeados pela fantasmagoria e pela ambiência 
interiorana. Contudo, no último caso, a abordagem narrativa é mais 
tradicional. De pronto, há o pretexto da investigação criminal por meio 
do detetive particular Jorge (Bukassa Kabengele), contratado para buscar 
pistas sobrenaturais a respeito de uma morte aparentemente acidental no 
fictício distrito de Golinópolis, um lugar remoto e movido pelo típico ritmo 
de um certo interior do Centro-Sul brasileiro. Sendo da capital, Jorge é uma 
presença estranha naquela localidade, ainda mais pelo motivo da sua vinda. 

THE SUPERNATURAL IN CENTRAL BRAZIL

The growth of audio-visual productions in Goiás in this century, instigated by 
university workshops and festivals that are already a state tradition, such as CRASH 
itself, is split between more stylistically diverse short movies and a mostly untouched 
field for exploration in full-length fantastic cinema. From early efforts, such as Ventos 
de Lizarda (“Lizandra Winds”, Pedro Augusto de Brito, 1982), there are very few Goiás-
made long-format movies that tread such ground. Besides de usual barriers in place 
when it comes to genre cinema in Brazil, movies made in Goiás also have to compete 
with other, more consolidated Brazilian regional cinema styles. On a curious note, 
both the aforementioned movie and Atrás da Sombra (“Behind the Shadow”, Thiago 
Camargo, 2020) deal in phantasmagorias and countryside living. However, the latter’s 
approach to storytelling is way more conventional. Early on, there is the pretext of a 
criminal investigation, as conducted by private eye Jorge (Bukassa Kabengele), hired 
to look for supernatural clues in an apparent accidental death in the fictive town of 
Golinópolis, a remote place that abides by the rhythm of a certain type of country life 
typical of Brazil’s South Center. Jorge, a man from the capital city, is an outsider in town, 

os loNgas Da 12ª crash
the Feature FilMes oF 12th crash

o soBrenatural No ceNtro Do Brasil
Pesadelos constantes em meio à busca por pistas improváveis para alguém 
tão cético indicam ao investigador o princípio do mistério condutor da trama. 
Em seu caminho, há a benzedeira Dalva (Elisa Lucinda) e seu neto Valtim 
(Allan Jacinto Santana), capazes de lhe indicar novas pistas – ou novos 
mistérios. A presença ubíqua da floresta da região e o poderio da economia 
agropecuária: duas circunstâncias díspares entre as quais Jorge arrisca sua 
vida em nome da profissão. As interpretações contidas, com especial reparo 
à preocupação com os sotaques, garantem uma sobriedade razoável a 
este filme, às vezes um pouco além da conta. E vale observar a bem-vinda 
diversidade racial do elenco por meio de notáveis feito Érico Brás e os já 
citados Bukassa Kabengele e Elisa Lucinda, nomes habituais na televisão 
e em outros meios. Eventuais lapsos de ousadia na realização de Atrás da 
Sombra não retiram a sua importância enquanto um registro (ainda) pouco 
habitual do gênero thriller em Goiás, sem negar as raízes culturais do Estado 
nem a elas se limitar.

ANDRÉ LDC

even more so considering the reasons behind his visit. Recurring nightmares amid the 
search for improbable clues signal to the investigator that there are other mysteries 
afoot in the story. He crosses paths with Dalva (Elisa Lucinda), a fortune-teller, and her 
grandson, Valtim (Allan Jacinto Santana), and both seem to point him to new clues – or 
yet another mystery. The ubiquitous forest presence in the rarea and the power behind 
the agricultural industry: two seemingly unrelated circumstances that make Jorge risk 
his life for his profession. The subtle acting, plus the special attention paid to accents, 
imbues the movie with a feeling of restraint – sometimes a bit too much. It is worth 
noting the very welcome racial diversity among the cast, with commendable turns by 
Érico Brás and the already mentioned Bukassa Kabengele and Elisa Lucinda, veterans 
from TV and other media. Although occasionally Atrás da Sombra falters in its outsized 
ambition, such faults hardly t detract from an important, if unusual (for Goiás’ cinema) 
example  of the thriller genre, honoring  the state’s heritage, yet never bound by it.

ANDRÉ LDC

O CEMITÉRIO DAS ALMAS PERDIDAS
Uma revisão fantástica (e satânica) da história do Brasil

“Se você não se divertir com esse filme, é porque matou a criança que existia 
dentro de você”, provoca – falando muito sério – o cineasta capixaba Rodrigo 
Aragão, que chega a seu quinto longa-metragem solo com O Cemitério das 
Almas Perdidas, um projeto antigo, de mais de uma década, que finalmente viu 
o brilho das telas neste ano atípico de 2020. A frase serve para qualquer filme 
realizado por Aragão: seu cinema busca principalmente e acima de tudo divertir 
o público, construindo universos de fantasia onde sangue, tripas e cabeças 
partidas ao meio ou arrancadas a golpes de facão, espada, machado ou tiros de 
espingarda são uma constante. Autodidata e curioso, Rodrigo iniciou a carreira 
como técnico de efeitos de maquiagem, e matar pessoas (de mentirinha) das 
maneiras mais estapafúrdias e divertidas sempre foram seu principal ofício.

Outro talento nato do realizador é assustar pessoas, e essa vocação 
precoce é encenada numa sequência logo no começo de Cemitério, quando 
uma trupe de atores itinerantes se apresenta pelo interior do país com o 
espetáculo “Mausoleum”, assustando espectadores incautos e um tanto 
ingênuos de um pequeno vilarejo. Foi exatamente assim que Aragão iniciou 
sua carreira no horror, com um espetáculo ao vivo que partiu do Espírito 
Santo e foi parar na Bahia.

O prólogo que antecede essa auto-homenagem à trajetória do realizador 
– um luxo que somente os grandes mestres podem se dar – se passa meio 
século antes, mostrando uma ordem secreta de padres jesuítas que apelam às 
forças ocultas para conquistar a imortalidade e outros benefícios malditos. É 
bom deixar claro que nos filmes de Rodrigo Aragão – que juntos formam uma 
saga em torno do Livro de Cipriano, objeto cuja origem ficamos conhecendo na 
primeira cena de Cemitério – nenhum personagem presta: o mal não somente é 
uma força indestrutível, mas essencialmente contagiosa, inescapável, sedutora. 
Em outras palavras, o ser humano tende ao lado sombrio, e o conhecimento das 
ciências proibidas é o caminho mais imediato para a prosperidade.

Porém, obviamente tudo dá errado para eles: embora divertidos, eletrizantes 
e repletos de ação, brigas e sequências de puro caos sanguinolento, os filmes 
de Aragão oferecem uma visão nada otimista do homem – uma criatura 
falha, corrupta, movida por propósitos mesquinhos e egoístas, cuja inerente 
crueldade, ambição desmedida, vingança, fanatismo religioso e corrupção (da 
alma e dos valores sociais) inevitavelmente levam à absoluta destruição de 
qualquer esperança no futuro da espécie. Futuro, aliás, que é exatamente onde 
vivemos, quinhentos anos depois de uma ordem de jesuítas cravar uma cruz em 
solo brasileiro – e em seguida massacrar a primeira tribo indígena.

Diversão, sim; cinema de entretenimento como pouco se vê em nossas telas 
e na nossa língua. Porém, com um olhar crítico – talvez até mesmo cínico – à 
nossa sociedade e ao fluxo incessante de erros que parece longe de acabar.

CARLOS PRIMATI

uma revisão Fantástica (e satânica) da história do Brasil

O CEMITÉRIO DAS ALMAS PERDIDAS
A FANTASTIC (AND SATANIC) REVISION OF BRAZIL’S HISTORY

“If you don’t have fun with this movie, you have killed your inner child”, teases – quite 
seriously –  Espírito Santo-based film-maker Rodrigo Aragão, now releasing his sixth solo 
feature-length. O Cemitério das Almas Perdidas (The Cemetery of Lost Souls) is an old 
project (over ten years old) that has finally been allowed to shine onscreen in the very 
atypical year of 2020. The provocation is apt for any movie made by Aragão: his films 
search above all to entertain the public, conjuring fantastic universes where blood, guts 
and heads either split in half or cut off by machetes, swords, axes or shotgun blasts are 
trademarks. Self-taught and curious, Rodrigo began his career as an effects and make-up 
technician, and killing people (for fun) in the most unlikely and fun ways has always been 
his craft of choice.

Another gift bestowed upon Aragão is that of scaring people, and such a precocious 
gift is on display in a scene right at the beginning of Cemitério, when a traveling theatrical 
troupe performs around the countryside with a play called “Mausoleum”, scaring the 
naïve and unsuspecting audience of a small town. That’s exactly how Aragão started his 
career in horror, with a live spectacle that traveled between the states of Espírito Santo 
and Bahia.

The prologue before the creator’s homage to his own career – a luxury that only true 
masters can pull off – takes place half a century earlier, introducing  us to a secret order 
of Jesuit priests that beg to occult forces for immortality and other cursed perks. It must 
be said that in Rodrigo Aragão’s movies (which, together, constitute a saga around the 
Book of Saint Cyprian, an object we see the origin of in the opening scene), no character is, 
ever, any good. Evil is more than just an indestructible force, but essentially a contagious 
one, inescapable and seductive. Put another way, humans tend to fall for darkness, and 
the knowledge of occult science it the quickest path to gain wealth. However, it all goes 
to hell, to all of them: despite being entertaining, suspenseful and action-packed, full of 
fights and bloody mayhem, Aragão’s films don’t offer an optimist take on human beings. 
They are seen as fallible, corrupt and selfish creatures, driven by petty reasons, creatures 
whose inherent cruelty, religious fanaticism and corruption (of both soul and values), 
inevitably brings about absolute destruction, with no hope for the species. The future, by 
the way, is where we live, five hundred years after the Jesuits first punctured Brazil’s soil 
with a cross – only to slaughter the first indigenous tribe.

Entertaining, yes; the kind of entertainment little seen in our big screens and in our 
language. A critical look – maybe even a cynical one – at our society and its never-ending 
cycle of errors that seems far from  its end.

CARLOS PRIMATI
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O SOBRENATURAL DIANTE DO ARBÍTRIO

Muitas são as discussões sobre a abordagem do cinema de horror diante 
de contextos políticos específicos, ainda mais quando permeados pelo 
autoritarismo. E apesar da eterna necessidade da dissolução das resistências 
elitistas ao caráter intrinsecamente político desse gênero como um todo, 
certos recortes demandam uma abordagem mais peculiar. É o caso de 
Detention (2019), dirigido por John Hsu, filme desenvolvido sobre um evento 
histórico pouco comentado no Ocidente: o período de Lei Marcial em Taiwan, 
conhecido como “Terror Branco”, durante o qual, entre 1949 e 1987, milhares 
de taiwaneses foram presos, torturados e/ou executados, às vezes por 
mera suspeita de simpatia a causas esquerdistas – não necessariamente o 
Comunismo adotado na China continental desde 1949. Em ambos os casos, a 
proibição de livros “perigosos”, segundo os respectivos governos, era conduta 
de praxe. No filme em questão, um colégio secundarista regido de forma 
militar (algo perversamente familiar ao Brasil atual, onde a militarização do 
ensino médio se tornou a nova “panaceia” para os problemas da educação no 
país) reproduz a ditadura em vigor no país sob Chiang Kai-Shek. A resistência 
nesse ambiente se materializa por meio de um clube secreto voltado a 
leituras proibidas, comandado pelo professor Chang Ming-Hui (Meng-Po 
Fu). Em torno da sua relação com a aluna Fang Ray-Shin (Gingle Wang), 
desenvolve-se uma trama com tintas sobrenaturais, traições e a defesa da 
liberdade de ideias ao custo de muitas vidas. Fantasmas rivalizam com o 
horror fardado, a ponto de se confundirem, embora não com o impacto de 
associações similares – conforme O Labirinto do Fauno, de Guillhermo del 
Toro, um exemplo levemente comparável nesse aspecto particular.

Recorrer a uma ambiência horrorífica para expurgar um passado opressor 
é uma qualidade notável na estreia do diretor John Hsu em longa-metragem, 
adaptando um videogame homônimo saudado tanto pela crítica quanto pelo 
público taiwanês. A complexidade de Fang, cujo comportamento ao longo 
do filme registra nuances inauditas, diz muito sobre alguém entre a sede de 
libertação pela palavra e um sistema cuja tirania se entranha até mesmo nas 
consciências individuais mais resistentes. As ultrapassagens dos limites do 
espaço-tempo na jornada de Fang e seu colega Wei Chong-Ting (Jing-Hua 
Tseng) às vezes soam por demais confusas, retirando o impacto das cenas 
mais delirantes. Em compensação, o aparato repressor é bastante definido e 
bem representado pelo temido Inspetor Bai (Hung Chang Chu), sem recair em 
caricaturas amenizadoras e comprovando a excelência do horror narrativo 
para expor outros horrores, dos quais é muito mais difícil se desvencilhar.

ANDRÉ LDC

DeteNtioN

DETENTION
THE SUPERNATURAL BEFORE ARBITRATION

There are many arguments regarding approaches in horror cinema when it comes 
to specific political contexts, even more so when it comes to authoritarianism. Despite 
the always-present need to contest any elitist resistance to the intrinsically political 
character of the genre, some stories require particularly peculiar approaches. That’s 
the case of Detention (2019), directed by John Hsu, a movie about a historical event 
little known in the West: the period in which Taiwan was under Marshal Law. During the 
“White Terror (between 1949 and 1987) thousands of Taiwanese citizens were arrested, 
tortured and/or executed, sometimes under vague accusations of sympathy for left-
wing causes – not even necessarily Communism, adopted by continental China in 1949. 
In both countries, the banning of “prohibited” literature, overseen by their respective 
governments, was par de course. In the movie, a secondary school ruled by a military 
board (something perversely akin to present-day Brazil, where the militarization of high 
schools became a new panacea for the educational ills of the country) mimics the ruling 
dictatorship of the country under Chiang Kai-Shek. Resistance in such an environment 
materializes through a secret club for the appreciation of forbidden literature, headed 
by teacher Chang Ming-Hui (Meng-Po Fu). His relationship with student Fang Ray-Shin 
(Gingle Wang) sets in motion a story touched by the supernatural, betrayals and the 
protection of liberty at the cost of many lives. Ghosts and military garb mirror each 
other, to the point of confusion, although not on par with similar explorations (such as 
Guillermo del Toro’s Pan’s Labyrinth, a notable example of such approach).

The use of a horror setting to purge past oppressions is a notable aspect of director 
Jonh Hsu’s first foray into film-making, adapting a video-game of the same name, 
acclaimed by both critics and audiences alike in Taiwan. The complexity of Fang, 
whose behavior throughout the movie plays in nuances, says a lot about someone torn 
between liberation through words and a system of such tyranny that it worms its way 
into even the most resilient of consciences. The surpassing of the limits of time and 
space in Fang and his classmate Wei Chong-Ting (Jing-Hua Tseng)’s journey sometimes 
gets a little too confusing, undermining the impact of the more delirious sequences. On 
the other hand, the oppressive State apparatus is brought to life in great detail through 
much-feared school inspector Bai (Hung Chang Chu) without resorting to whitewashed 
caricatures, proof that horror storytelling excels at exposing other kinds of horror, 
some of which are really hard to escape.

ANDRÉ LDC 

CHORUMEX FAZ CYBERPUNK CONTRA A CAFONICE 
CONSERVADORA
 

O cinema cyberpunk brasileiro ganhou um lindo filho, gestado em 
Fortaleza: Rodson ou (Onde o Sol Não Tem Dó), que fecha a trilogia dos 
anos 3000, é o primeiro longa do Coletivo Chorumex e já é um dos meus 
filmes preferidos de todos os tempos. Está entre os filmes que vi ao longo 
da vida que acabaram com meu sono e me fizeram ter vontade de sair 
voando, fazer música, fazer filmes, me vestir de lixo. E que alegria ver um 
filme contemporâneo me trazendo esse tipo de energia, é como sair de 
um transe. Minha primeira sessão do filme ficará marcada pra sempre em 
minha vida, com a mesma força da primeira vez que vi filmes como Pink 
Flamingos (1972), de John Waters, O Super Outro (1989), de Edgar Navarro, 
ou Visitor Q (2001), de Takashi Miike, aquela sensação maravilhosa de que 
tudo é possível, a hora é agora e não estamos sozinhos.

Tive a sorte de saber dos filmes e eventos do Chorumex acho que bem 
perto do início. Traficantes profissionais de cinema experimental amador, 
iniciaram um empenhado trabalho de pesquisa, acumulando os filmes 
mais loucos em seu Festival de Chorume. Neste balaio de loucura exibiram 
alguns de meus filmes também. Ao mesmo tempo começaram a produzir 
loucamente alguns dos curtas-metragens experimentais mais divertidos 
da última década. A CRASH exibiu duas destas obras-primas: Fataurex, um 
clássico diamante sensorial, e Tsunami Guanabara, que para mim é o Liquid 
Sky (1982) brasileiro, e a segunda parte desta trilogia.

Rodson está para a jornada do herói assim como Hausu (1976), de 
Nobuhiko Obaysashi, está para o filme de casa mal-assombrada. A 
comparação com Hausu não é à toa: é bem provável que o filme de 
2019/2020 que mais se aproxima de Rodson seja justamente Labyrinth of 
Cinema (2019), de Obayashi. Uma profusão infinita de camadas de imagens 
e texturas diferentes que batem exatamente como Rodson: fritando um 

roDson ou (onDe o sol Não teM Dó):

RODSON (OR WHERE THE SUNS HAS NO MERCY):
CHORUMEX MAKES CYBERPUNK AGAINST CONSERVATIVE 

Brazilian cyberpunk cinema has birthed yet another child, this one gestated in 
Fortaleza: Rodson (or Where the Suns has No Mercy), by Coletivo Chorumex. Their 
first full-length and the movie that closes out their “3000AD trilogy”, it already ranks 
among my all-time favorites. It sits along few movies I’ve seen in life that have ruined 
my sleep and made me wish I could fly, make music, movies or dress in garbage.  It 
is such a delight to get that feeling from a contemporary film, it feels like a trance. I 
will never forget my first time watching it, when I felt the same energy as when I first 
encountered Pink Flamingos (John Waters, 1972), SuperOutro (Edgar Navarro, 1989) 
or Visitor Q (Takashi Miike, 2001): that gorgeous feeling that all is possible, the time is 
now and we’re not alone.

I was lucky enough to hear about Chorumex’s first events and movies early on. 
Professional dealers in amateur experimental cinema, they began some serious 
research, amassing the craziest movies for their Chorume Festival. Amid all that 
craziness, some of my own movies were exhibited. At the same time, they began 
creating at a fast clip some of the most entertaining short movies of the past decade. 
CRASH has already exhibited two of their masterpieces: Fataurex, a classic sensorial 
gem, and Tsunami Guanabara – the second part of the trilogy and, in my opinion, 
Brazil’s answer to Liquid Sky (1982).

Rodson is to the “Hero’s journey” what  Nobuhiko Obaysashi’s Hausu (1976) is to 
haunted house movies.  And the parallel with Hausu is not without reason: it’s quite 
possible that the 2019/2020 movie that most resembles Rodson is Obayashi’ Labyrinth 
of Cinema (2019). A seemingly infinite procession of textures, layers and images that 

caminho sem volta. Labyrinth inclusive tem os peixes voadores que o robô 
Caleb demonstra interesse em criar. A montagem de Rodson é fruto de dois 
anos de trabalho e o resultado está todo na tela, na trilha sonora original, 
nas cores, nas inúmeras portas que vão se abrindo em seu cérebro conforme 
esse filme maravilhoso cresce rumo ao além-mundo.

#Shakespeare Shitstorm (Lloyd Kaufman, 2020) também tem um elo 
em comum com Rodson, quando ataca a esquizofrenia bizarra do mundo 
conectado, mas os dois filmes caminham juntos apenas até certo ponto; 
Rodson vai mais longe, é mais complexo, frito e profundo. Debochando e 
mergulhando obsessivamente no chorume abismal desse Brasil dos últimos 
anos, cada vez mais doente, de crente fundamentalista de extrema direita, 
sobreposto em camadas e mais camadas da cafonice digital fascista, 
demência religiosa, milícias assassinas no poder, perseguição aos artistas, 
a sempre hedionda família tradicional brasileira e surtadas celebridades 
digitais, divididas entre oportunismo e ódio. No cinema os sonhos se 
realizam e provamos um pouco do sabor de presenciar a morte das milícias 
e a extinção da família tradicional. É cinema político com o poder de Edgar 
Navarro, e engraçado e divertido como os primeiros longas de Ana Carolina.

Não apenas tudo isso me traz alegria em Rodson: em 1998, aos 16 anos, 
comecei as tentativas de filmar meu primeiro longa: se chamava Marcius 
e era um musical noise ambientado num futuro onde chove isopor e as 
pessoas se vestem de lixo, o figurino de rotina de nosso conjunto Os Legais. 
Sem robôs místicos, infelizmente, filmamos por vários anos, gravamos uma 
trilha sonora de quatro discos, mas os caminhos da vida me levaram por 
outros lados e o filme permanece inacabado até hoje. Ver Rodson me trouxe 
uma sensação da felicidade, como se alguém tivesse finalmente concluído 
este sonho por mim. É comum cineastas falarem que fazem os filmes que 
gostariam de ver, mas não encontram em lugar nenhum. Rodson é o filme 
que eu gostaria de ver e para minha felicidade ele existe.

GURCIUS GEWDNER

hit a similar spot to Rodson’s: a deep-fried road to nowhere. Labyrinth even has the 
flying fish that robot Caleb shows interest in. Rodson’s editing is the result of two years 
of labor and the result shows, in its soundtrack, in its colors, in the countless doors that 
open in our brain as the movie grows beyond this world.

#Shakespeare Shitstorm (Lloyd Kaufman, 2020) also shares a common thread with 
Rodson, in that it tackles the bizarre schizophrenia of our connected world, but any 
commonality stops right there; Rodson is a lot more complex, more damaged and 
deeper. The film is tongue-in-cheek in tone and obsessed about the abysmal political 
“leachate” that Brazil became in the last few years, the increase in fundamentalist far-
right beliefs, the rise of killer militias, the persecution of artists, the always hideous  
Traditional Brazilian Family and the hysterical digital celebrities, all torn between 
opportunism and hatred. In movies, dreams might come true so that we can watch how 
the death of the militias and the extinction of traditional values would look like. This 
is political cinema on par with Edgar Navarro and as much fun as Ana Carolina’s first 
feature-lengths.

There’s even more that makes me happy about Rodson: in 1998, when I was 16, 
I made my first attempts at making a movie: it was titled Marcius and it was a noise 
musical set in a future where Styrofoam rained from the sky and people dressed in 
garbage, the usual garb of my old band Os Legais (“The Nice Ones”). Without any mystic 
robots, we shot it for many years and even composed a four-disc soundtrack to it, but 
finally life took its course and the movie is still unfinished to this day. To watch Rodson 
brought back that happiness, as if my movie had been finished for me. It’s common for 
directors to speak about movies they would like to see, but can’t find anywhere. Rodson 
is a movie that I would like to watch and, much to my delight, it exists.

GURCIUS GEWDNER
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Renata, uma mãe de família, vivencia uma situação tão traumática 
que não consegue se lembrar de fato o que aconteceu. Ela e o filho 
adolescente são encontrados pelo marido dela, ambos desacordados e 
muito machucados. O menino se recusa a falar sobre o assunto e a mulher 
tem alguns flashes de memória que dão pistas sobre o ocorrido. Renata, 
na verdade, é uma androide cujo sistema está conectado à casa em que 
vive, programada para ser 99,89% livre de erros, uma mãe dedicada e 
praticamente sem defeitos, a mulher ideal. Sua tarefa, de acordo com a 
empresa que a fabricou, é promover felicidade e segurança para a família, e 
para isso ela precisa ser emocionalmente estável; porém, a androide acaba 
revelando ter sentimentos mais intensos que os próprios seres humanos. 
Esse “defeito” faz com que ela precise fazer sessões de terapia para ser 
considerada segura para voltar para a família. Essa é a premissa de I Am 
REN (Jestem REN, no original em polonês), obra de ficção científica escrita e 
dirigida por Piotr Ryczko, em sua estreia em longa-metragem.

A ideia de usar tecnologia avançada para tentar gerar artificialmente 
as donas-de-casa “ideais” ronda o universo da ficção científica há várias 
décadas, e faz parte de um anseio – predominantemente masculino – 
de assumir o controle dos corpos e mentes das mulheres. Este tema é o 
mote, por exemplo, do livro Mulheres Perfeitas, de Ira Levin, publicado 
em 1972 e escrito não muito tempo depois da segunda onda feminista, 
quando a emancipação feminina passou a ser uma realidade e as mulheres 

i am reN: QUem quer ser a cura de todo o mal?

I Am REN: Who want to be the cure for all evil? 

Young mother Renata has witnessed something so traumatic that she can’t 
actually remember what happened. She and her teen son are found by her husband, 
both unconscious and badly injured. The boy refuses to talk about it and the woman 
has flashbacks that give clues about the incident. Renata is, in fact an android whose 
system is connected to the house where she lives, programed to be 99,89% error-free, 
a dedicated mother pretty much without any flaws, the ideal woman. Her mission, 
according to the company that made her, is to promote happiness and security for 
the family, and for that she needs to be emotionally stable; however, as it turns out 
the android has emotions stronger than any human’s. This “flaw” makes her undergo 
therapy sessions to once again be considered safe enough to return to family life. 
That’s the idea behind I Am Ren (Jestem REN in Polish), a science fiction tale written 
and directed by Piotr Ryczko, in his first feature-length movie.

The idea of using advanced technology to artificially generate the “ideal” 
housewife has been lurking around the sci-fi realm for decades now, as part of a 
(particularly masculine) sort of anxiety about taking control over women’s bodies 
and minds. That’s the subject , for example, of Ira Levin’s  novel The Stepford Wives, 
published in 1972 and written not very long after second-wave feminism, when 

female emancipation became a reality and women started leaving the housework 
behind to join the labor market. Levin is also the author or Rosemary’s Baby, in which 
he again tackles society’s – or at least a satanic cult’s – attempts to preside over a 
woman’s body and what she can give birth to. Both of Levin’s books were made into 
movies, the first in 1975 and the latter in 1968.

Ryczko’s movie touches a raw nerve in our current time, when women’s health 
is in decline due to their overworked work routines. Employing very few characters, 
with a simple (although fragmented) story that echoes the main character’s mental 
confusion, the director invites a reflection about the contemporary female condition. 
The movie, based on a book written by 

Ryczko himself, dedicated to his mother, a woman whose sin was to feel. Titled 
Panacea for its commercial release, the movie also makes us think about de sci-
fi genre and  the thin line that separates it from the most banal of family dramas. 
The English title also points out the fact that still fantasizes about so-called perfect 
women, an ailment for any and all ills.

BEATRIZ SALDANHA

começaram a deixar as atividades domésticas em segundo plano para 
poderem se inserir no mercado de trabalho. Levin é autor também de A 
Semente do Diabo, no qual igualmente aborda a tentativa da sociedade 
– ou, no caso, de uma seita satânica – de se apropriar do corpo de uma 
mulher e daquilo que ela pode gerar. As duas obras de Levin foram levadas 
ao cinema: a primeira como Esposas em Conflito (1975); a segunda como O 
Bebê de Rosemary (1968).

Numa época em que a saúde mental da mulher, prejudicada pela 
jornada dupla de trabalho, anda cada vez mais em pauta, o filme de Ryczko 
coloca o dedo diretamente na ferida. Contando com poucos personagens e 
uma história simples, porém bastante fragmentada (situação que remete à 
confusão mental da protagonista), o diretor propõe uma reflexão sobre a 
condição feminina na contemporaneidade. O filme, baseado num livro de 
autoria do próprio Ryczko e dedicado à sua mãe, tem cores muito frias e 
azuladas que contrastam com a personalidade de Renata, a mulher cujo 
pecado foi sentir. Intitulado Panacea para seu lançamento comercial, o filme 
também nos faz pensar sobre o gênero da ficção científica, na linha tênue 
que o separa de um drama familiar banal. E o título em inglês escancara que 
a sociedade continua fantasiando com um modelo de mulher perfeita, que 
seja a cura para todos os males.

BEATRIZ SALDANHA

caNto dos ossos: MoNstruosiDaDe como resistência

As histórias de vampiro no cinema parecem permitir, mais do que as de 
quaisquer outros monstros clássicos, maior experimentação, tanto narrativa 
quanto visual. Um dos exemplos mais interessantes é o documentário 
poético Cuadecuc Vampir (1971), realizado pelo espanhol Pere Portabella 
nos bastidores das gravações de Conde Drácula (1970), de Jesus Franco. 
Portabella faz um registro silencioso, em preto e branco, uma espécie de 
filme alternativo à versão oficial de Franco. Na mesma linha deste, o cineasta 
francês Jean Rollin filmou histórias tristes e sensuais sobre vampiras errantes. 
No Brasil, também nos anos 1970, cineastas provocativos e inquietos como 
Lygia Pape e Ivan Cardoso não resistiram aos encantos do vampiro: o monstro 
é o protagonista de seus experimentos em Super 8. Em Wampirou (1974), a 
artista plástica Lygia Pape explorou a figura do vampiro para tratar, com 
muita ironia, das questões entre o artista e o mercado da arte. Já no filme de 
Ivan Cardoso, Nosferato no Brasil (1971), o escritor Torquato Neto encarna um 
vampiro que vem da Romênia para o Rio de Janeiro, onde bebe água de coco 
na praia e perambula pelos calçadões em plena luz do dia. Produzido por 
David Lynch, o bonito Nadja (1994), de Michael Almereyda, é uma adaptação 
livre, pós-moderna e ultra poética da obra de Bram Stoker.

Coprodução entre os estados do Ceará e do Rio de Janeiro, Canto dos 
Ossos chega para somar a essa lista. O filme, vencedor da Mostra Aurora na 
23ª edição da tradicional Mostra de Tiradentes, traz um olhar contemporâneo 
para as histórias de vampiro, através dos personagens de dois amigos: Naiana, 
uma professora de Literatura, e Diego, um atendente de farmácia que se 
separam quando ela se muda para dar aulas numa escola pública de Búzios, 
no Rio de Janeiro. O rapaz viaja do Canindé, interior do Ceará, até a cidade 
fluminense para reencontrar a conterrânea, mas coisas estranhas, associadas 
à inauguração de um hotel luxuoso, têm acontecido na cidade.

Canto dos Ossos reitera a prática dos filmes alternativos do subgênero de 
assumir o ponto de vista do vampiro, esse monstro demasiadamente humano 
que fala tanto de nossos desejos e questões existenciais. O vampiro é uma 
contradição ambulante, um morto-vivo, que enquanto morto, vive num estado 
de tédio, mas, ao mesmo tempo, cheio de desejo e luxúria, com um apetite 
incontrolável. Vontade que, muitas vezes, submete parceiros e parceiras 
aos seus arroubos. “Põe uma pomadinha quando chegar em casa”, diz um 
vampiro ao seu amante, depois de atacá-lo com violência. No contexto do 
filme, a frase é carregada de uma duplicidade que permeia toda a narrativa, o 
que muitas vezes faz parecer que estejamos assistindo a dois filmes distintos. 
A tônica do filme é, no fim das contas, abraçar a monstruosidade como única 
opção de sobrevivência de uma certa fatia da sociedade cuja existência 
incomoda aqueles que ditam as regras da moral e dos bons costumes.

BEATRIZ SALDANHA

CANTO DOS OSSOS: MONSTROSITY AS RESISTANCE

The history of vampires in cinema seems to allow, more than any other monster, 
a higher degree of experimentation, both in narrative and visuals. An interesting 
example is the poetic documentary Cuadecuc Vampir (1971), shot as a “behind the 
scenes” by Spanich director Pere Portabella while the filiming of Conde Drácula (1970), 
by Jesus Franco, took place. Portabella’s register is silent and in black and white, a 
sort of alternative version of Franco’s official version. Along those same lines, French 
film-maker Jean Rolin shot sad and wanton stories about wandering female vampires. 
In Brazil, also in the 1970s, provocative directors such as Lygia Pape and Ivan Cardoso 
couldn’t resist the vampire’s lure: the monster is given a starring role in their Super 8 
experiments. In Wampirou (1974), visual artist Lygia Pape explores the figure of the 
vampire to discuss, not without irony, the relations between artists and the art market. 
On the other hand, in Ivan Cardoso’s Nosferato no Brasil (1971), writer Torquato Neto 
stars as a Romanian vampire arriving in Rio de Janeiro, where he then proceeds to drink 
coconut water at the beach and wander the sidewalks in broad daylight. Produced 
by David Lynch, the beautiful Nadja (1994), by Michael Almereyda, is a loose, post-
modern, ultra-poetic adaptation of Bram Stoker’s masterwork.

Co-produced by the states of Ceará and Rio de Janeiro, Canto dos Ossos is yet 
another addition to this list.  Winner at the 23th edition of Mostra Aurora, a traditional 
competitive showing within Mostra de Tiradentes, it brings a contemporary look to 
vampire stories through two characters: friends Naiana (a literature teacher) and 
Diego (a drugstore clerk) who lose touch when Naiana takes on a teaching job at 
a public school in the city of Búzios, in the state of Rio de Janeiro. The young man 
travels from Canindé, countryside Ceará, to Búzios in order to meet her again, but 
strange happenings, somehow related to the inauguration of a luxury hotel, have been 
happening.

Canto dos Ossos (Bones’ Corner) reinforces a trait common among alternative 
movies in the subgenre when it chooses to assume the perspective of the vampire, that 
most human of all monsters, one that speaks to both our desires and our existential 
issues. The vampire is a walking contradiction, a living corpse that, when dead, lives in 
boredom, full of craving and lust, his appetite out of control. A kind of desire that, often 
times, bends their partners into submission during its violent urges. “Rub some ointment 
on it once you get home”, a vampire tells his lover, after violently assaulting him. Within 
the context of the movie, this sentence is loaded with the kind of duplicity that is all 
over the story, one that gives us the impression we’re watching two different movies 
at once.  The movie’s underlying message is that, at the end of the day, embracing 
monstrosity is the only choice for survival for people of a certain classs, one whose 
mere existence bothers those that dictate morals and good manners.

BEATRIZ SALDANHA 
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Jaca
o artista da 12ª crash

Por DaNiel BUeno (ilustrador, ProFessor e FunDaDor do coletivo charivari)

Estava tentando lembrar quando vi o trabalho do Jaca pela primeira 
vez, pois seus desenhos fizeram minha cabeça ainda no começo da 
adolescência. É provável que tenha sido numa de suas participações na 
revista Geraldão, que trazia um time de colaboradores interessantíssimo: 
Emilio Damiani (editor de arte), Tony de Marco, Mauro Sato e outros. Me 
inspirava no trabalho deles – Jaca incluído – e de outros artistas, como 
Daniel Torres e Joost Swarte, pra desenvolver um estilo que durou nos anos 
80, quando era garoto. 

Como a memória nos prega peças, resolvi me certificar e lá estava: 
na edição nº 14 da revista Geraldão, publicada em agosto de 1989, quatro 
páginas com os desenhos do Jaca foram apresentadas assim: “A equipe 
do Geraldão vem novamente a público transbordante de honra e prazer 
por poder contar, a partir deste número, com a preciosa colaboração de 
um gaúcho de nome Paulo Carvalho Jr., mas que profissionalmente assina 
Jaca”. Naquela época, o impacto dos desenhos com contornos firmes e 
geométricos, típicos da escola belga,  cheios de detalhes e apresentados 
em perspectiva ousada, certamente chamaram minha atenção. Mas já 
nessa aparição Jaca desfilava soluções variadas, do desenho limpo ao sujo. 
Desde cedo, mostrou maestria para absorver e explorar estilos diversos.  

Em setembro de 1990, Jaca fez a capa e uma HQ pra revista Animal nº 12, 
lançada por Rogério de Campos, Fabio Zimbres e Cia. Era uma publicação 
que apresentou o melhor da HQ de vanguarda européia para o público 
brasileiro, com ênfase ao material transgressor, violento e subversivo da 
Cannibale, El Vibora, L’Echo des Savannes, Frigidaire. Os artistas do país 
colaboravam principalmente para o encarte em papel jornal MAU (tão 
bom quanto o resto da revista), em tirinhas, desenhos e HQs curtas, mas as 
páginas em papel de melhor qualidade  tiveram poucos trabalhos nacionais, 
e um deles foi resultado de uma parceria de Adão Iturrusgarai com Jaca: 
“A Revolta dos Minimercados”.  O estilo dessa HQ em preto e branco tinha 

traço seguro e limpo, e explorava em perspectivas as prateleiras cheias 
de produtos de um supermercado e uma multidão de figuras estilizadas 
em elementos geométricos, com possível influência do quadrinista norte-
americano Kaz. 

No mesmo ano, Jaca também participou da gaúcha Dundum, envolta 
em polêmicas na primeira edição por ter sido bancada pela Prefeitura 
do PT. Editada por Gilmar Rodrigues e Adão, trazia um seleto time de 
quadrinistas como Zimbres, Guazzelli, Lancast, Pedro Alice e muitos outros. 
Jaca fez uma capa misturando desenhos, clichês antigos e figurinhas 
de propaganda espalhados. Uma de suas marcas é justamente criar 
composições com figuras de proveniências variadas distribuídas pelo 
campo visual  ou sobrepostas, provenientes de sua obsessiva pesquisa de 
grafismos. No miolo, além da HQ “Lona”, feita com Gilmar Rodrigues, fez 
um “Quadrinhos sem História”, mostrando outra faceta: a do quadrinista 
que explora desenhos mais ou menos desconexos inseridos na estrutura da 
HQ. Em “Marvelous”, feita com Jerri Dias e publicado na Dundum n.3 (1992), 
a explosão gráfica dos quadrinhos parece ter nascido antes da própria 
“história”, com legendas curtas que tentam a todo custo manter o nexo 
da narrativa. Vale dizer que Jaca explorou bem o tamanho maior dessa 
terceira e última edição da revista, em desenhos vertiginosos, imaginativos 
e impactantes. A abertura traz uma maluquíssima cidade de figuras, 
personagens, viadutos e edificações sobrepostos e suspensos no espaço – 
todos os elementos têm igual importância, tudo é ambíguo e se mistura. 

 Em 1994, foi lançada a revista Big Bang Bang, de Adão Iturrusgarai, 
que teve poucas edições mas nos brindou com belas participações de Jaca. 
Na seção Psychografhic, as apropriações, redesenhos, paródias, grafismos, 
retículas, clichês, personagens feitos em traço sintético, figuras em traço 
sujo, se mesclam e se sobrepõem num universo de rostos alucinados, 
espirais, excessos e caos. 

Jaca
12th crash artist
BY DANIEL BUENO (ILLUSTRATOR, TEACHER AND FOUNDING MEMBER 

OF THE CHARIVARI COLLECTIVE)

I was trying to remember when I saw Jaca’s work for the first time, for his art was 
totally my thing when I was in my early teens. I probably saw it through Geraldão 
magazine, which had a very interesting team of contributors: Emilio Damiani (art 
director), Tony de Marco, Mauro Sato and others. I took inspiration from their work – 
Jaca included – and from other artists such as Daniel Torres and Joost Swarte, to come 
up with a style to call my own through the 1980s, when I was just a kid.

But, well, memory fails us sometimes, so I decided to make sure I got it right, 
and there it was. In issue 14 of Geraldão magazine, published in August 1989, four 
pages with Jaca’s drawings were presented thusly: “The Geraldão Team is once again 
filled with honor and joy for having, from this issue on, the precious contributions of 
a gaúcho named Paulo Carvalho Jr., professionally known as Jaca” (a “gaúcho” is a 
native of the southernmost  state n Brazil, Rio Grande do Sul). At the time, the impact 
of his geometric and clearly delineated drawings, reminiscent of the Belgian school 
or drawing, packed with details and crazy vanishing points, certainly caught my 
attention. In his first apparition, Jaca presented an assortment of solutions, his line 
going from total cleanliness to filth. Early on, he presented a master’s eye to absorb 
and explore an array of styles.

In September 1991, Jaca drew the cover and a comic for issue number 12 of 
Animal magazine, edited by Rogério de Campos, Fabio Zimbres, et al. The magazine 
introduced the best of European avant-garde comics to Brazilian readers, with an 
emphasis in material that was transgressive, violent and subversive, picked from 
magazines such as Cannibale, El Víbora, L’Echo des Savannes and Frigidaire. Brazilian 
artists where known to contribute mainly to a newsprint section in the magazine 
called MAU (as much a treat as the rest of the magazine), with comic strips, drawings 
and short stories, but the comics printed in the section with better quality paper 
usually carried few works by Brazilian artists. One such work was a pioneering 
collaboration between Adão Iturrusgarai and Jaca: “A Revolta dos Minimercados” 
(The Minimarkets’ Revolt). The drawing style in this comic was a clean and assured 
black line, an exploration of the product  shelves from different vantage points, with a 
crowd of people stylized into geometric patterns,  showing, possibly, the influence of 
North-American cartoonist Kaz.

That same year, Jaca contributed to Dundum (a southern magazine shrouded in 
polemics after its first issue was revealed to have been funded, despite its raunchy 
contents, by the then-ruling Worker’s Party in the capital city of Porto Alegre). Edited by 
Gilmar Rodrigues and Iturrusgarai, its team had cartoonists such as Zimbres, Guazzelli, 
Lancast, Pedro Alice and many others. Jaca created a cover that mixed drawings, old 
stereoplates e advertising mascots scattered about. One of Jaca’s touchstones is the 
composition made of figures of assorted provenances, juxtaposed and spread all over 
the visual field, such images the fruit of obsessive graphic research. In the magazine’s 
pages, besides “Lona” (created in collaboration with Gilmar Rodrigues), there was 
“Quadrinhos sem História” (No Story Comics) a comic that presented yet another 
facet of Jaca’s work: the comics creator that explores the insertion of drawings more 
or less unconnected to the proper comic. In “Marvelous”, a collaboration with Jerri 
Dias published in Dundum 3 (1992), the graphic comics explosion seems to have been 
conceived before the “story” itself, narrated through captions that try as much as 
possible to keep the narrative grounded. It’s worth noting that Jaca explored well the 
oversized dimensios of this (final) issue, with drawings that are impactful, imaginative 
and vertigo-inducing. It begins with a crazed city full of figures, characters,  buildings 
and overdrives stacked on top of each other, suspended in space – all elements of 
equal importance, the drawings ambiguous and mixed up.

1994 saw the release of Adão Iturrusgarai’s Big Bang Bang magazine, which lasted 
few issues but gifted us with great Jaca contributions. In its Psycografhic section, he 
employed appropriation, tracing, parody, all sorts of graphic shorthand, Ben Day dots, 
stereoplates, characters rendered in synthetic linework, figures in ratty line, all mixed 
and superposed in an universe packed with manic faces, spirals, excess and chaos.

In the early 2000s, Jaca’s work began being published sporadically in magazines 
such as Ragu, the Minitonto collection (edited by Zimbres), Tarja Preta and Front. I 
remember going to the launch of “Mellitus” (Minitonto, 2001), and noticed the dirtier 
drawing, covered in scribbles and ink stains. Front, an online, collectively-created 
magazine, published a Jaca comic despite what I’ll call “difficulties of context”: part 
of the contributors, adept of a somewhat simplistic understanding of “moral stories”, 
showed little regard for Jaca’s raw, ironic and disjointed work. Throughout the years, 
I also saw his work at Ciência Hoje das Crianças (Science Today for Kids) magazine, 
for example.

I must have first met Jaca through Zimbres. When I started the Charivari collective 
with some colleagues in 2005, we were all big admirers of his work and, when he took 
part in a few or our meetings and showed us his incredible sketchbooks, we got real 
close to him. A chill and sound person, totally down to earth, it seems as if all Jaca 
wants is to do what he loves the most: drawing non-stop. At the time, his solo gallery 
shows at Choque Cultural began happening, and suddenly that cosmos (packed to the 
brim with cartoonish, bug-eyed beings, limbless figures, floating heads, toy houses, 
logotypes, doodles and ink drops) migrated to the canvas, and became larger.

In 2017, Laje SP hosted an edition of its “Drawning Club” with Jaca. I was in 
attendance and was able to witness his work method and prolificacy. Whenever he 
goes, there are always folded paper sheets in his pockets, which he then uses to draw 
graphisms and his “ugly” characters on. It is then the moment to let the line flow, with 
little control over it, and to even steal – the so-called “plágio bagaceiro” (no good 
plagiarism), which, in all honesty, births something new. Over time, such material 
accumulates and he then scans the art and digitally creates new compositions with 
an assortment of graphic elements. Jaca then edits it all and publishes the material 
in zines such as Desenho Feio (Ugly Drawing). Talking about independent magazines, 
his collaborations with Zimbres are worth mentioning, such as the beautiful 
“Estacionamento Desenhomatic” in 2016.

Also in 2017, I went to see a Jaca exhibition called “Feira de Ciências” (Science 
Fair) at Bedgy gallery. I have witnessed other artists play with 3D, but in Jaca’s case 
this development doesn’t keeps in place all of his stylistic ticks. For example: a smoke 
cloud made out of wire displays  the same sort of pattern seen in his drawings made 
by hand. At the time, I was so impressed by the works on display that I felt like writing 
to him.

Hybrid in nature, Jaca’s master craft is always on the move, always transforming, 
always surprising us all without sacrificing its characteristics. The brilliant works he 
created for the twelfth edition of CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico 
are yet another proof of that. Lucky us.

Na começo da década seguinte o trabalho do Jaca foi sendo publicado 
esporadicamente em revistas de HQ como a pernambucana Ragu, Coleção 
Minitonto (editada pelo Zimbres), Tarja Preta e a Front. Lembro que fui ao 
lançamento de “Mellitus” (Minitonto, 2001) e me chamou a atenção o traço 
mais sujo, imerso em rabiscos e manchas de tinta. Na Front, revista feita 
coletivamente online, uma HQ do Jaca acabou sendo publicada apesar 
das dificuldades do contexto, que tinha uma parcela dos participantes 
afeita ao entendimento simplista de “moral da história” como conteúdo, e 
pouco favorável à narrativa crua, irônica e desconexa de seu trabalho. Ao 
longo dos anos vi também seu trabalho em livros e revistas, com ótimas 
colaborações para a revista Ciência Hoje das Crianças, por exemplo.

Devo ter conhecido o Jaca pessoalmente através do Zimbres. 
Quando fundei o coletivo Charivari com outros colegas em 2005, éramos 
admiradores de seu trabalho e nos aproximamos dele, que participou de 
algumas reuniões e mostrou aqueles cadernos de desenhos incríveis. Gente 
boníssima e sossegado, sem estrelismos, aparentemente tudo o que o Jaca 
quer é fazer o que mais gosta – desenhar sem parar. Nessa década, suas 
exposições para a Choque Cultural começaram a acontecer, e de repente 
aquele universo cheio de seres cartunescos de olhos esbugalhados, figuras 
sem membros, cabeças flutuantes, casas que parecem de brinquedo, 
logotipias, rabiscos e pingos de tinta foram transpostos para a tela e 
adquiriram escala maior. 

Em 2017 aconteceu um Clube do Desenho na Laje com o Jaca. 
Compareci e pude constatar sua enorme produção e método de criação. Ele 
leva consigo umas folhas de papel dobradas no bolso e, esteja onde estiver, 
desenha seus grafismos e personagens “feios” sobre eles. É o momento 
de deixar o traço deslizar e fluir, sem tanto controle, e mesmo de copiar 
– o tal do “plágio bagaceiro”, que acaba, de modo honesto, gerando algo 
novo. Como o tempo esse material se acumula e ele começa a escanear 
e criar digitalmente composições com vários desses elementos gráficos. 
Posteriormente, Jaca reúne esses trabalhos e publica zines, como o Desenho 
Feio. Por falar em revistas independentes, são frutíferas as parcerias com 
Fabio Zimbres, como a bela publicação “Estacionamento Desenhomatic”, 
de 2016.

Fui conferir, também em 2017, uma exposição do Jaca denominada 
“Feira de Ciências” na galeria Bedgy. Já vi outros artistas brincarem 
com tridimensionalização, mas no caso do Jaca ele promoveu esse 
desdobramento em seu trabalho mantendo suas características estilísticas. 
Por exemplo: uma fumacinha de arame segue a lógica do  traço que nos 
acostumamos a ver nos desenhos. Na época, fiquei tão impressionado com 
as obras dessa mostra que escrevi para ele. 

Híbrido, o trabalho do mestre Jaca está sempre em movimento 
e transformação, nos surpreendendo sempre – mas sem perder a 
personalidade. É o que comprova a brilhante arte criada para a 12ª CRASH 
– Mostra Internacional de Cinema Fantástico. Felicidade toda nossa.
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André LDC é natural de Goiânia, onde integra o Cineclube Elegia, inaugurado em 
2019. Enquanto crítico de cinema, escreveu para os sites Cinetoscópio e Revista ]Janela[. 
Por esta, realizou a cobertura, entre 2014 e 2018, 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. Curador da Crash – Mostra Internacional de Cinema 
Fantástico de Goiânia na 10ª edição (2018) e 11ª edição (2019). Aspirante a roteirista e 
diretor de cinema.

Diretor, montador, produtor, músico, artista gráfico, animador de festa creditado 
em mais de 70 produções, formou parcerias duradouras com artistas alucinados dentro 
do cenário do horror e experimental.  Realiza trabalhos de curadoria desde 2003, 
destacando-se o ciclo Dez Anos sem GG Allin (2003) e as diversas mostras no MIS de 
Florianópolis entre 2006 e 2009, dentre elas: Jan Svankmajer: Stop Motion Delirante 
(2007), The Residents e Bob Ostertag: Animação ao Vivo (2007), Mostra de Cinema Pânico 
(2006), Cinema Noise: Filmes e Documentários de Rock (2008), Cinema Surrealista do 
Leste Europeu (2009). No RJ, colaborou em panoramas no Curta Cinema, Mostra do 
Filme Livre e Interzona Cineclube. Desde 2018 é um dos curadores fixos da Crash: Mostra 
Internacional de Cinema Fantástico. Procura amizade duradoura com produtores que o 
ajudem a financiar os longas “Carnaval dos Músicos Deformados” e “Roller Derby contra 
o Esgoto Mental” além da finalização urgente de Viatti Arrabbiatti e Cleopatra II : A 
Tirania do Desejo. 

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, participando de eventos por todo o Brasil e, 
a partir de 2020, também em formato online. Na Trash/Crash, ministrou cursos sobre 
Alfred Hitchcock, Pós-Horror e Horror Britânico, iniciando a segmentação temática 
do gênero que prossegue na edição atual com Horror Blaxploitation. 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), sendo também curador da mostra macaBRo: Horror Brasileiro 
Contemporâneo (CCBB). É curador do Rio Fantastik Festival desde 2017, onde programa 
o melhor da produção brasileira em horror e fantasia, e participa de eventos como 
Fantaspoa, Cinefantasy, Horrorcon e HorrorExpo. É palestrante do projeto Pontos 
MIS, abordando várias vertentes do cinema de gênero. Também para o MIS (Museu 
da Imagem e do Som), ministra cursos variados 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 como tradutor e articulista em obras 
variadas de literatura fantástica. Escreve regularmente para catálogos de mostras 
abordando personalidades como Stephen King, George A. Romero, Kirk Douglas, Ruth de 
Souza, Carlo Mossy e Rodrigo Aragão, além de livros da Abraccine (Associação Brasileira 
de Críticos de Cinema), da qual tornou-se membro em 2020.

Márcia Deretti é realizadora audiovisual e editora da MMarte publicações. Atua na 
área de produção de filmes e eventos voltados para o cinema desde 2007. Coordenadora 
da CRASH - Mostra Internacional de Cinema Fantástico e do Dia Internacional da 
Animação de Goiânia.  Em 2009, fundou a Escola Goiana de Desenho Animado, projeto 
de formação na técnica de desenho animado e HQ.

Cineasta, pesquisadora e colagista, Beatriz Saldanha tem graduação em Letras 
pela Universidade Federal do Ceará e mestrado em Comunicação Audiovisual pela 
Universidade Anhembi Morumbi. Frequenta o Fantaspoa (RS) desde 2009, tendo 
participado do júri em três edições. Em diferentes ocasiões, integrou o júri e a curadoria 
do Cinefantasy (SP) e foi curadora da mostra Olhar do Ceará, integrante do tradicional 
Festival Cine Ceará. Foi ainda do júri do Rock Horror Film Festival (RJ) e, desde 2016, faz 
parte do time fixo de curadores da Crash - Festival Internacional de Cinema Fantástico 
(GO). Mantém a revista eletrônica Les Diaboliques, onde escreve sobre filmes de terror e 
colabora frequentemente para catálogos de mostras e livros, entre eles um capítulo sobre 
as diretoras brasileiras de horror para o livro Mulheres Atrás das Câmeras (Abraccine). 
Coorganiza a revista Única, especializada na obra de Alfred Hitchcock, e a Enciclopédia 
do Cinema de Horror, em fase de preparação. Estreou na direção em 2020 com os curtas-
metragens Jérôme: Um Conto de Natal, lançado nacional e internacionalmente como 
segmento da Antologia da Pandemia, e Do Pó ao Pó, que teve sua estreia na Cine BH.

Graduada em Artes Plásticas pela 
Escola Guignard, é graduanda em Letras 
- Tecnologias da Edição pelo CEFET-
MG. Pesquisa e escreve sobre cinema, 
principalmente do gênero fantástico e 
de horror, bem como representação e 
representatividade de pessoas negras no 
cinema. Tem textos publicados nos veículos 
Clube da Poltrona, Music Non Stop, Blog 
Entrando Numa Fria, Plano Aberto. É redatora 
e co-fundadora do site Longa História.  

Professor de Cinema e Audiovisual do 
Instituto Federal de Goiás, pós-doutor em 
Comunicação Social e pesquisador. Foi crítico 
de cinema e é diretor e roteirista do longa-
metragem de terror Terra e Luz.

Jornalista, crítico, pesquisador e curador. Colaborador de publicações eletrônicas e 
virtuais, como Cinética, Folha de S. Paulo e Teorema. Autor de textos em catálogos e 
livros dedicados a Clint Eastwood, Alfred Hitchcock, John Carpenter, Charles Chaplin, 
Howard Hawks, Luis Buñuel, Tim Burton, Monstros no Cinema e Stephen King. Realizador 
do podcast de entrevistas “Saco de Ossos”, sobre ficção de horror no Brasil, e integrante 
do podcast “Hora do Espanto”, com Rodolfo Stancki e Paulo Biscaia. Curador e produtor 
da mostra Medo e Delírio no Cinema Brasileiro Contemporâneo, realizada em BH em 
2014 e 2016. Co-organizador, com Carlos Primati e Beatriz Saldanha, da “Enciclopédia 
do Cinema de Horror”.

André LDC is a native of Goiânia, where he is part of the Cineclube Elegia (Elegy Cineclub), 
founded in 2019. As a film critic, he wrote for the Cinetoscopio and Revista] Janela.  He covered, 
between 2014 and 2018, Fronteira Festival (Goiânia), Janela Internacional de Cinema do Recife, Olhar 
de Cinema (Curitiba), Brasília Festival and Goiânia Mostra Curtas. Curator of Crash - International 
Fantastic Film Exhibition of Goiânia in the 10th (2018) 11th (2019) editions. He’s also an aspiring 
screenwriter and film director.

Director, editor, producer, musician, graphic artist, party animator credited in more than 70 
productions, he formed lasting partnerships with maverick artists within the horror and experimental 
scene. Acting as a curator since 2003, his carreer highlighting the cycle Ten Years without GG Allin 
(2003) and the various exhibitions at MIS in Florianópolis between 2006 and 2009, among them: Jan 
Svankmajer: Stop Motion Delirante (2007), The Residents and Bob Ostertag: Live Animation (2007), 
Panic Cinema Show (2006), Cinema Noise: Rock Films and Documentaries (2008), Eastern European 
Surrealist Cinema (2009). In RJ, he collaborated on panoramas at Curta Cinema, Mostra do Filme 
Livre and Interzona Cineclube. Since 2018 he is one of the regular curators of Crash: International 
Fantastic Film Festival. He seeks lasting friendship with producers who help him finance the full-
length “Deformed Musicians Carnival” and “Roller Derby against the Mental Sewer” in addition to the 
urgent completion of Viatti Arrabbiatti and Cleopatra II: The Tyranny of Desire.

Fantastic film critic and researcher, translator and editor, Carlos Primati has worked as a curator 
for CRASH since 2012. He has taught courses and lectures on horror, science fiction and fantasy 
for over ten years, participating in events throughout Brazil and, beginning in 2020, also on online 
platforms. At Trash / Crash, he taught courses on Alfred Hitchcock, Post-Horror and British Horror, 
beginning the thematic segmentation of the genre that continues in the current edition with Horror 
Blaxploitation. He collaborated in several retrospectives of the work of José Mojica Marins, Zé do 
Caixão (Coffin Joe), and created the shows Horror in Brazilian Cinema (CCBB and Cinemateca) and 
Macabros: The New Brazilian Horror Cinema (SESC), being also curator of the show macaBRo: Horror 
Contemporary Brazilian (CCBB). He has been curator of the Rio Fantastik Festival since 2017, where 
he selects the best of Brazilian production in horror and fantasy, and participates in events such 
as Fantaspoa, Cinefantasy, Horrorcon and HorrorExpo. He is a speaker at the Pontos MIS project, 
addressing various aspects of gender cinema. Also for the MIS (Museum of Image and Sound), he 
teaches various courses and wrote the texts of the exhibition Hitchcock: Backstage of Suspense, 
in 2018, also collaborating in the event catalog. He is the organizer, in partnership with Beatriz 
Saldanha, of the anthology Única: Estudos Hitchcockianos, a collection of unpublished articles 
about the filmmaker Alfred Hitchcock, released by the Clepsidra label. By the same publisher, he 
collaborates as a translator and writer in various works of fantastic literature. He regularly writes for 
exhibition catalogs addressing personalities such as Stephen King, George A. Romero, Kirk Douglas, 
Ruth de Souza, Carlo Mossy and Rodrigo Aragão, as well as books by Abraccine (Brazilian Association 
of Film Critics), of which he became a member in 2020.

 Márcia Deretti is an audiovisual director and editor of MMarte publications. She has been 
working in the production of films and events focused on cinema since 2007. Coordinator of CRASH 
- International Exhibition of Fantastic Cinema and also the International Animation Day in Goiânia. 
In 2009, she founded the Escola Goiana de Desenho Animado, a training project in the technique of 
cartoons and comics.

Filmmaker, researcher and columnist, Beatriz Saldanha has a degree in Portuguese from the 
Federal University of Ceará and a master’s degree in Audiovisual Communication from the Anhembi 
Morumbi University. She has attended Fantaspoa (RS) since 2009, having participated in the jury in 
three editions. On different occasions, she was a member of the jury and curatorship of Cinefantasy 
(SP) and curated the Olhar do Ceará exhibition, part of the traditional Cine Ceará Festival. He was also 
a member of the jury of the Rock Horror Film Festival (RJ) and, since 2016, he is part of the regular 
team of curators of Crash - Festival Internacional de Cinema Fantástico (GO). He keeps the electronic 
magazine Les Diaboliques, where he writes about horror films and collaborates frequently for 
exhibition and book catalogs, including a chapter on Brazilian horror directors for the book Women 
Behind the Cameras (Abraccine). He co-organizes the magazine Única, specialized in the work of 
Alfred Hitchcock, and the Encyclopedia of Horror Cinema, in preparation. He made his directorial 
debut in 2020 with the short films Jérôme: A Christmas Carol, released nationally and internationally 
as a segment of the Anthology of Pandemia, and Do Pó à Pó, which had its premiere at Cine BH.

Graduated in Plastic Arts at Escola Guignard, 
major in Portuguese - Publishing Technologies at 
CEFET-MG. Researches and writes about cinema, 
mainly of the fantastic and horror genres, as well as 
representation and representation of black people 
in cinema. There are texts published in Clube da 
Poltrona, Music Non Stop, Blog Entrando Numa Fria, 
Open Plan. She is a writer and co-founder of the 
Longa História website.

Professor of Cinema and Audiovisual at the 
Federal Institute of Goiás, post-doctorate in Social 
Communication and researcher. He was a film critic 
and is a director and screenwriter for the horror feature 
Terra e Luz.

 Journalist, critic, researcher and curator. Collaborator of electronic and virtual publications, 
such as Cinética, Folha de S. Paulo and Teorema. Author of texts in catalogs and books dedicated 
to Clint Eastwood, Alfred Hitchcock, John Carpenter, Charles Chaplin, Howard Hawks, Luis Buñuel, 
Tim Burton, Monsters in Cinema and Stephen King. Director of the podcast of choice “Saco de Ossos”, 
about horror fiction in Brazil, and member of the podcast “Hora do Espanto”, with Rodolfo Stancki 
and Paulo Biscaia. Curator and producer of the show Fear and Delirium in Contemporary Brazilian 
Cinema, held in BH in 2014 and 2016. Co-organizer, with Carlos Primati and Beatriz Saldanha, from 
the “Encyclopedia of Horror Cinema”.
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O curso “Black is beautiful: o cinema blaxploitation de horror” tem 
como proposta traçar um panorama do gênero em seu período clássico, 
enfatizando as obras que difundiram o modo blaxploitation de se fazer terror 
– com seus personagens clássicos e seus temas mais obsessivos, tais como 
o protagonismo negro, as alegorias relacionadas aos problemas étnicos, o 
racismo e a construção de identidades. 

O papel da trilha sonora de um filme de terror trabalha com elementos 
de acesso ao nosso inconsciente e instinto de sobrevivência. O objetivo desta 
oficina é focar na utilização destes recursos, onde sonora e musicalmente se 
busca provocar o medo. Testaremos conceitos ao fazer experiências práticas 
utilizando trechos de filmes e curta metragens e discutiremos estéticas e 
possibilidades. A oficina será finalizada com um exercício realizado.  

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.

Crítico e pesquisador de cinema 
fantástico, tradutor e editor, Carlos 
Primati é curador da Crash desde 
2012. Ministra cursos e palestras 
sobre horror, ficção científica 
e fantasia há mais de dez anos, 
participando de eventos por todo o 
Brasil. 

Entusiasta e estudioso do cinema 
fantástico, Queops Negronski começou 
a se envolver com o audiovisual na 
adolescência, quando colaborou no 
curta-metragem de terror “Frequência 
Sinistra” (1989), de Ricardo Spencer. 
Colaborou no livro O Melhor do 
Terror dos Anos 80 (Skript), e participa 
de debates online ao vivo sobre 
temas relacionados ao fantástico, 
incluindo uma discussão sobre a saga 
cinematográfica dos zumbis de George 
A. Romero, dando ênfase aos recortes raciais e sociais das obras do cineasta 
norte-americano. Mantém, juntamente de Tati Régis, o perfil no Instagram Meu 
Filme do Dia.

Paulo Beto é músico e compositor de trilhas sonoras para cinema, 
broadcast television e comerciais. Nascido em Juiz de Fora (MG), vive em São 
Paulo desde 2001 onde trabalhou 8 anos criando música e sound design no 
estúdio de animação e efeitos especiais VETOR LOBO. Seu verbete no site 
IMDB inclui 19 filmes, entre curtas e longas de diretores como Dennison 
Ramalho, Diego Freitas, Carlos Gananian, Paulo Sacramento, João Tenório, 
Dácio Pinheiro, Duda Leite, Guilherme Marcondes e Kiko Molica. 

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), Mata Negra (2018) e o lançamento Cemitério das Almas Perdida 
(2020), a produção de maior orçamento de sua filmografia. É considerado um 
dos maiores expoentes do cinema de terror brasileiro contemporâneo.

The workshop “Black is beautiful: horror blaxploitation cinema” aims to outline 
a panorama of the genre in its classic period, emphasizing the works that spread the 
blaxploitation way of doing terror - with its classic characters and its more obsessive 
themes, such as the black protagonism, allegories related to ethnic problems, racism and 
the construction of identities. 

 The role of the soundtrack of a horror film works with elements of access to our 
unconscious and survival instinct. The objective of this workshop is to focus on the use 
of these resources, where sonically and musically we seek to provoke fear. We will test 
concepts by doing practical experiments using excerpts from films and short films and 
discuss aesthetics and possibilities. The workshop will end with an exercise performed.

Intensive workshop for lovers of special effects, professionals or amateurs, the 
Special Effects in Makeup workshop will teach techniques used in theater and cinema to 
characterize characters and create illusions and effects, following international quality 
standards.

Fantastic cinema critic and researcher, translator and editor, Carlos Primati has been 
a curator of Crash since 2012. He has been giving courses and lectures on horror, science 
fiction and fantasy for over ten years, participating in events all over Brazil. 

An enthusiast and scholar of fantastic cinema, Queops Negronski started to get 
involved with audiovisual in his teens, when he collaborated on the horror short film 
“Frequência Sinistra” (1989), by Ricardo Spencer. He collaborated on the book O Melhor 
do Terror dos Anos 80  (Skript), and participates in live online debates on themes related 
to the fantastic, including a discussion of the cinematic saga of zombies by George A. 
Romero, emphasizing the racial and social cuts of works by the American filmmaker. 
Keeps, together with Tati Régis, the profile on Instagram Meu Filme do Dia.

Paulo Beto is a musician and composer of soundtracks for cinema, broadcast 
television and commercials. Born in Juiz de Fora (MG), he lives in São Paulo since 2001 
where he worked 8 years creating music and sound design in the animation and special 
effects studio VETOR LOBO. His entry on the IMDB website includes 19 films, including 
short and feature films by directors such as Dennison Ramalho, Diego Freitas, Carlos 
Gananian, Paulo Sacramento, João Tenório, Dácio Pinheiro, Duda Leite, Guilherme 
Marcondes and Kiko Molica.

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), Mata Negra (2018) and the brand new Cemitério 
das Almas Perdida (2020), the highest budget production of his filmography. He is 
regarded as one the biggest names of the contemporary Brazilian horror cinema scene.
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O CINEMA BLAXPLOITATION DE HORROR 
COM CARLOS PRIMATI E QUEOPS NEGRONSKI
01 a 04 de dezembro COM PAULO BETO

04 a 11 de dezembro

MÓDULO 2 COM RODRIGO ARAGÃO – 
10 a 13 de dezembro

09/12 QUARTA-FEIRA - 20:00   
12/09 WEDNESDAY - 8:00 PM

10/12 QUINTA-FEIRA - 20:00  
12/10 THURSDAY  - 8:00 PM

12/12 SÁBADO – 16:00  
12/12 SATURDAY – 4:00 PM

13/12 DOMINGO – 19:00  
12/13 SUNDAY – 7:00 PM

LANÇAMENTOS FANTÁSTICOS
FANTASTIC RELEASES 

DEBATE: O CINEMA FANTÁSTICO EM TEMPOS 
DE REPRESSÃO
DEBATE: THE FANTASTIC CINEMA IN TIMES OF 
REPRESSION

ENCERRAMENTO 12ª CRASH
CLOSING 12th CRASH

ABERTURA 12ª CRASH
OPENING 12th CRASH

MASTERCLASS “FAÇA O SEU MALDITO FILME” 
com LLOYD KAUFMAN
MASTERCLASS “MAKE YOUR OWN DAMN MOVIE” with 

LLOYD KAUFMAN

WORKSHOP BLACK IS BEAUTIFUL: HORROR 
BLAXPLOITATION CINEMA WITH CARLOS PRIMATI E 
QUEOPS NEGRONSKI - December 1st to 4th WORKSHOP SOUNDTRACKS FOR TERROR MOVIES 

WITH PAULO  BETO - December 4th to 11th

SPECIAL EFFECTS ON MAKEUP - MODULE 2 WITH 
RODRIGO ARAGÃO - December 10th to 13th 

Bate-papo com os autores Petter Baiestorf (Canibal Filmes: Os Bastidores da 
Gorechanchada), Germana Viana (Gibi de Menininha) e Kiko Garcia (Catacumba) sobre 
seus novos trabalhos, processos criativos e mercado editorial.

Mediação: Márcio Jr. (MMarte)

Chat with the authors Petter Baiestorf (Canibal Filmes: Os Bastidores da Gorechanchada), Germana 
Viana (Gibi de Menininha) and Kiko Garcia (Catacumba) about their new works, creative processes 
and publishing market.

Mediation: Márcio Jr. (MMarte)

Participantes / Debaters: Petrus Augusto de Bairros (Canto dos Ossos), Rafael Mendes 
(Rodson ou (Onde o Sol Não Tem Dó), Daniel Calil (Atrás da Sombra) e Rodrigo Aragão 
(O Cemitério das Almas Perdidas).

Mediação / Mediation: Profª Drª Alice de Fátima Martins

MASTERCLASS “O CINEMA DE UDO KIER” com UDO KIER

MASTERCLASS “THE CINEMA OF UDO KIER” with UDO KIER
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Annie é uma mulher que acorda em uma pedreira abandonada sem saber como ou 
por que chegou lá. Conforme se recompõe, começa a compreender sua complicada 
situação. Acorrentada a um poste, Annie não pode escapar. Conforme as horas passam, 
sua esperança começa a diminuir.

Annie is a woman who wakes up in the middle of an abandoned quarry without knowing how, or why, 
has she got there. As she incorporates herself, she begins to understand her complicated situation. 
Tied to a pole, by a metal chain, Annie can’t run away. As the hours go by, her hopes of escape fade.

Um traficante de baixo escalão tenta mudar de vida, mas se vê à mercê do destino 
quando esbarra num policial que tem outros planos.

A low-life drug dealer tries to turn his life around, but finds himself at the mercy of fate when he 
encounters a cop with an agenda of his own.

Em um futuro distópico, Joana tenta cuidar de seu filho, que contraiu MYNOSY, a 
Misteriosa Síndrome do Barulho.

In a dystopian future, Joana tries to take care of her son who caught MYNOSY, the Mysterious Noise 
Syndrome.

Um mundo onde todos moram em suas estações de trabalho, se alimentando de comida 
líquida enviada por dispensadores. Trabalhadores são apenas números, realizando 
tarefas incompreensíveis e alienantes para ganharem pontos e atingirem suas metas, de 
modo a serem promovidos e alcançarem uma vida melhor. Acompanhamos 079, que, por 
mais que tente, não consegue suceder, tornando sua promoção inatingível. Ele decide 
então roubar de seu vizinho os pontos que lhe faltam. 

A world where everyone lives in the work stations and eats liquid food coming from dispensers. 
Workers that are only numbers fulfill incomprehensible and alienating tasks to earn points and reach 
a target to move up the chain and access a better life. We know him as 079 and he keeps falling short 
leaving that promotion too far to reach. So he decides to steal the remaining points from his next 
door neighbor.

ANNIE
Dir. Miki Durán Mas. Experimental, Short. 13 min. Spain. 2020
Roteiro / Writer: Miki Durán Mas
Produção / Production: Miquel Verd

SLICE OF LIFE
Dir. Dino Julius, Luka Hrgovic. Short. 19 min. Croatia. 2019
Roteiro / Writer: Dino Julius, Luka Hrgovic, Anton Svetic
Produção / Production: Dino Julius, Luka Hrgovic, Rachele Wiggins
Elenco / Key Cast: Anton Svetic, Ivica Pusticki

SIRUMI MYNOSY
Dir. Thiago Camargo. Short. 18 min. Brazil. 2019
Roteiro / Writer: Thiago Camargo
Produção / Production: Mandra Filmes
Elenco / Key Cast: Eliana Santos, Tarcisio Peris

CONSUME
Dir. Bruno Gradaschi. Short. 14 min. Argentina. 2020
Roteiro / Writer: Bruno Gradaschi
Elenco / Key Cast: Andres Daian, Javier Roson, Flora Ferrari, Christian Grilli

PrograMaÇÃo 
De curtas
short FilM PrograMiNg

sessÃo 1:
o Futuro É agora
(cUrtas de Ficção cientíFica)

Um esqueleto de animação stop-motion que já foi um formidável vilão das telas de 
cinema (hoje um ator em declínio) adota medidas drásticas quando descobre que o filme 
para o qual foi criado ganhará um reboot sem ele.

A stop motion animated skeleton, once a formidable villain of the silver screen and now a struggling 
actor, takes drastic measures when he learns the film for which he was created is being rebooted 
without him.

Um incrível churrasco onde coisas sagradas são lançadas ao fogo.

A teriffic barbecue party where sacred things are thrown into the flames.  

Durante uma noite de lua cheia, um gato está trancado em uma casa sinistra onde 
um gramofone toca. O gato irá descobrir um segredo enquanto tenta escapar e salvar 
sua vida.

During a full moon night, a cat is trapped inside a spooky house where a gramophone is playing, the 
cat will discover a secret while trying to escape and run for his life.

Narrado pelo magistral Neil Gaiman e baseado em seu poema In Relig Odhrain, este é 
um conto tempestuoso de sacrifício e fé. O diretor Jim Batt dá vida ao poema de Gaiman 
com lindas ilustrações feitas em papel, meticulosamente animadas via técnicas de stop-
motion e efeitos visuais práticos.

Narrated by the masterful Neil Gaiman and based on his poem In Relig Odhrain, this is a tempestuous 
tale of sacrifice and faith.  Director Jim Batt brings Gaiman’s poem to life with beautifully illustrated 
paper cutouts, meticulously animated using stopmotion techniques and in camera visual effects.

Numa Espanha pós-apocalíptica, diferentes tribos sobrevivem lutando pelo controle da 
única fonte de renda disponível, um vinho tinto de baixíssima qualidade.

In a post-apocalyptic Spain, different tribes survive, struggling to gain control of the only livelihood 
that exists, a very low quality red wine.

Um homem de idade se reconcilia com seu irmão há muito desaparecido, mas a 
felicidade da reunião logo dá lugar a um pesadelo.

An elderly man reconciles with his long lost brother, but the happiness of the family reunion soon 
turns into a nightmare.

REBOOTED
Dir. Michael Shanks. Short. 
12 min. Australia. 2019
Roteiro / Writer: Michael 
Shanks
Produção / Production: Ni-
cholas Colla, Chris Hocking

KAIKKI HERKÄT JUTUT ALL TENDER THING
Dir. Tatu Pohjavirta. Animation. 13 min. Finland. 2020
Roteiro / Writer: Tatu Pohjavirta
Produção / Production: Aleksi Pohjavirta, Tatu Pohjavirta

PSYCHOPHONIC
Dir. Aline Romero. Animation, Short. 5 min. Spain. 2019
Roteiro / Writer: Aline Romero, Pau Gros, Natalia Silva, Tyler Fisher, Lara 
Maltz, Omar Medina
Produção / Production: Carles Isern

THE GRAVE OF SAINT ORAN
Dir. Jim Batt. Animation, Short. 8 min. Australia. 2019
Produção / Production: Josie Hess, Jim Batt
Elenco / Key Cast: Neil Gaiman

MAD IN XPAIN
Dir. Coke Riobóo. Animation, Short. 13 min. Spain. 2020
Roteiro / Writer: Coke Riobóo
Produção / Production: Coke Riobóo

FRATELLI COME PRIMA BROTHERS AGAIN
Dir. Vanja Victor Kabir Tognola. Student, Short. 10 min. Switzerland. 2019
Roteiro / Writer: Vanja Victor Kabir Tognola
Produção / Production: Zürcher Hochschule der Künste, Filippo Bonacci
Elenco / Key Cast: Gianni Quillico, Danilo Seregni, Margherita Schoch, Anja 
Tognola, Sergio Bazzurri, Anne-Marie Tognola, Davide Bernasconi

sessÃo 2:
crash Para toDa a FaMÍlia
(cUrtas censUra livre)



Dirigindo em uma rodovia tarde da noite, a distraída April e Brooke, sua briguenta 
namorada, são paradas por excesso de velocidade por dois policiais sinistros. Durante 
um interrogatório cada vez mais assustador, as duas mulheres se vêem sob a influência 
de uma força sobrenatural que muda tudo que sabiam sobre si mesmas. 

Driving on a highway late at night, distracted driver April and her combative lover Brooke are pulled 
over for speeding by two sinister police officers. During a strange and increasingly frightening 
interrogation, the two women find themselves under the power of a supernatural force that changes 
everything they ever knew about themselves... and each other.

Interior do Brasil, Século XIX. Após perder filha e neta para o sarampo, um casal idoso 
vê sua fé apodrecer.

XIXth century Brazilian countryside. After losing their daughter and granddaughter to smallpox, an 
elderly couple sees their faith rot.

Padre João prende um vampiro e o visita para um regime de experimentos científicos 
e estranhezas. Com o passar do tempo os encontros se tornam uma alucinada relação 
entre erotismo e o sobrenatural e os dois entram em uma relação obsessiva de vida e de 
morte entre corpos.

A priest captures and arrests a vampire. He visits him for a regime of scientific experiments and 
strangeness. Over time the encounters become a hallucinated erotic and supernatural relationship.

Tomado de culpa após a morte inesperada de sua esposa devido a uma rara doença 
sanguínea, Getty transforma sua cabana de ferramentas num sangrento altar de 
adoração e sacrifício brutal numa frenética busca por redenção. Conforme sucumbe à 
loucura, muitos sangrarão. BLOODSHED. É onde você sangra.

Ridden with guilt after the untimely death of his wife from a rare blood disease, grief-stricken Getty 
turns his hobby shed into a bloody altar of worship and brutal sacrifice in his relentless search for 
Redemption. As he descends into madness, many will bleed.  BLOODSHED. It’s where you bleed.

SIREN
Dir. Christopher Beaubien. Short. 15 min. Canada. 2019
Roteiro / Writer: Christopher Beaubien
Produção / Production: Noah Penner, Christopher Beaubien
Elenco / Key Cast: Dalit Holzman, Erin Morgan, Eryka Alanna, Madison Isolina

ANTÔNIA ROTTEN FAITH
Dir. Flávio Carnielli. Short. 09 min. Brazil. 2020
Roteiro / Writer: Flávio Carnielli
Produção / Production: Hamilton Rosa Jr.
Elenco / Key Cast: Wagner Kampynas, Violeta Nagai, Ana Flávia Passos, Anne 
Passos

POP RITUAL
Dir. Mozart Freire. Experimental, Short. 19 min. Brazil. 2019
Roteiro / Writer: Mozart Freire
Elenco / Key Cast: Alcantara Costa, Kahlo de Oliveira

BLOODSHED
Dir. Paolo Mancini, Daniel 
Watchorn. Short. 12 min. 
Canada. 2020
Roteiro / Writer: Paolo 
Mancini, Daniel Watchorn
Produção / Production: Paolo 
Mancini, Daniel Watchorn
Elenco / Key Cast: Bruno 
Verdoni

sessÃo 3:
MeteNDo MeDo (cUrtas de terror)

Yuliya Inova vive com sua irmã mais velha, que é cega, em um subúrbio segregado na 
nova capital da Suécia. O ano é 2043 e a polícia sueca foi substituída por um sistema 
de caça de recompensas. Todos os dias, listas de recompensas são veiculadas com 
criminosos procurados, e é tarefa de todos caçar os malfeitores. Em um gélido dia de 
inverno, Yuliya se vê em uma lista: Yuliya Inova, procurada. Viva, $15.000. Morta, $5.000. 
Lightning Bolt (Relâmpago), um arrogante caçador de recompensas, vigia o apartamento 
de sua irmã... e ele não está sozinho. Yulyia e Lana precisam ser mais espertas que os 
ameaçadores “abutres” se quiserem sair da cidade com vida.

Yuliya Inova lives with her blind big sister in a segregated suburb in Sweden’s new capital. The year 
is 2043 and the Swedish police has been replaced with a bounty system. Each day there is bounties 
printed of wanted criminals and it’s up to each and everyone to hunt down the wrongdoers.  On a cold 
winter day Yuliya finds her own face on a bounty. Yuliya Inova, wanted. $15 000 alive. $5000 dead.  A 
cocky bounty hunter named Lightning Bolt has the sisters apartment in sight, and Lightning Bolt is not 
alone. It’s now up to Yuliya and Lana to outsmart the menacing “vultures” and get out of town alive.

A floresta está estranhamente calma. O vento sopra entre a folhas, o sol se reflete no 
solo úmido, nenhum animal à vista. A única coisa que perturba a paz é o fôlego de dois 
corredores adolescentes. Quando chegam a um descampado, tudo fica tenso.

The forest is suspiciously quiet. The wind rustles softly through the leaves, the sun reflects on the 
moist soil, no animals can be seen. The only thing that disturbs this peace is the panting of two jogging 
teenagers. When they reach an open space, the tension suddenly arises..

DEN NYA VÄRLDENS 
GAMAR NEW WORLD 

VULTURES
Dir. Jakob Ekvall. Short. 17 
min. Sweden. 2020
Roteiro / Writer: Jakob Ekvall
Produção / Production: Jakob 
Ekvall, Nicola Camoglio
Elenco / Key Cast: Astrid 
Gislason, Yuliya Antonova, 
Furat Jari, Christer Wahlberg, 
Emma Hedman

BOS
Dir. Steffen Geypens. Short. 9 min. Belgium. 2019
Roteiro / Writer: Steffen Geypens
Produção / Production: Steffen Geypens
Elenco / Key Cast: Brecht Dael, Mona Lahousse

Eles foram amantes por um longo período, muito tempo atrás. Um deles teme que 
não tenham aproveitado o tempo juntos. O outro acredita que o passado é o passado, 
interessa o que está por vir. Eles não compreendem mais um ao outro. Um sabe disso, 
o outro não. A caminho das férias, um estranho acidente colocará suas diferenças em 
primeiro plano.

They loved each other for a long time, a long time ago. One of them fears they haven’t felt this time 
together pass. For the other, it’s the time that has passed and that which is to come. They no longer 
understand each other. One is aware of this, the other isn’t. On the road to their holiday, a strange 
accident will bring their problems to the surface.

Um jogo entre sonho e realidade para um homem que tem de enfrentar seu maior 
demônio: o sono. 

A game between the dream and reality of a man who has to fight his greatest demon: slumber.

Uma garotinha se revolta com seus pais e, sem que perceba, passa a ser influenciada 
por um misterioso alfaite, cujas agulhas atravessam não apenas tecido, mas também 
sua mente.

A young girl protests against her parents, and unknowingly gets under the influence of a mysterious 
tailor, who’s threads pierce not only through the fabric but through her mind.

Um grande caminhão segue caminho pela escuridão. Ray, o motorista, decide que será sua 
última viagem quando ouve uma adorável voz no rádio pedido para que pare. Logo ele 
encontra uma mulher ensanguentada, Ingrid, ao lado da estrada. Assim como ele, ela está 
perdida, e o leva junto em uma caminhada pela escuridão. Mas quando Ray descobre que 
Ingrid traz consigo um rastro de mortes e não tem nada a perder, cresce sua esperança de 
que ela possa libertá-lo. A única questão é se Ray está pronto para isso...

A long truck makes its way through the darkness. Truck driver Ray decides it’s his last journey when a 
lonely voice from the radio stops him. Shortly afterwards he sees the blood-drenched Ingrid alongside 
the road. Lost like himself, she walks through the darkness, he takes her with him. But when Ray learns 
that Ingrid entails a trail of murder and has nothing left to lose, he feels a new sense of hope that she 
will be able to give him freedom. The only question is whether Ray is ready for it…

Uma enfermeira sobrecarregada pelo trabalho está sendo perseguida por uma figura 
misteriosa à noite na casa de repouso em que trabalha. Enquanto tenta atender às 
necessidades de todos, ela tem também que lidar com seu perseguidor, que a leva a 
extremos.

A heavily overworked nurse is being stalked by a mysterious figure during her night shift in the nursing 
home. While trying to tend to everyone’s needs, she also has to deal with her stalker and pushes 
herself to extremes.

Um zelador solitário tem que tomar uma dura decisão quando um ataque vampírico o 
torna o único responsável por uma criança órfã e possivelmente monstruosa.

A lonely janitor must make a choice when a vampire attack leaves him the sole caretaker of an 
orphaned, and possibly monstrous, infant.

DES TOUT PETITS RIENS
Dir. Raphaël Jouzeau. Animation, Short, Student. 5 min. France. 2019
Roteiro / Writer: Raphaël Jouzeau
Produção / Production: Julien David

THE MATRESS KING LE ROI DU MATELASRIENS
Dir. Miguel Lambert. Short. 16 min. Canada. 2018

THREADS
Dir. Ustin Danchuck. Short. 14 min. Ukraine. 2019
Roteiro / Writer: Ustin Danchuck
Produção / Production: Ustin Danchuck
Elenco / Key Cast: Nikolay Stepanenko, Isabella Oleynik, Andrey Bogun

NIGHTFALL
Dir. Josefine Scheffler. Student, Short. 30 min. Germany. 2019
Roteiro / Writer: Josefine Scheffler
Produção / Production: Grischa Sautter
Elenco / Key Cast: Gedeon Burkhard, Carlotta Callsen, Phillip Sponbiel, 
Daniela Carolin Bähr

NIGHTINGALE
Dir. Jasper de Bruin. Short. 14 min. Netherlands. 2020
Roteiro / Writer: Simone Duwel
Produção / Production: Monique van Kessel
Elenco / Key Cast: Nina Fokker, William Dashwood, Johan Vanderpol

TEETHING
Dir. Glen Matthews. Short. 9 min. Canada. 2019
Roteiro / Writer: Glen Matthews
Produção / Production: Chantelle Kilpatrick, Luke Humphrey
Elenco / Key Cast: Hugh Thompson, Josh Cruddas, Ayesha Mansur Gonsalves

sessÃo 4:
crash Na alMa
(cUrtas Fantásticos com pegada poética)
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Ivan, um menino de cinco anos, é forçado por sua babá a tomar banho. Após entrar 
na banheira, ele descobre com horror, sob a espuma, uma criatura assustadora que 
terá de enfrentar...

Ivan, five years old, is forced to take his bath by his babysitter. Once in the water, he discovers with 
horror, hidden under the lather, a frightful creature that he will have to face ...

UNDER THE LATHER SOUS LA MOUSSE
Dir. Ollivier Briand. Short. 13 min. France. 2020
Roteiro / Writer: Ollivier Briand
Produção / Production: Thierry Lounas
Elenco / Key Cast: Lysandre Robic, Hélène Vienne

sessÃo 5:
Para Morrer De rir i
(cUrtas de terror e comédia)

Uma boneca encara seus medos quando uma aranha invade sua casinha. No entanto, 
algo muito mais aterrorizante espreita.

A doll faces her fears when a spider invades her dollhouse. However, something far more terrifying 
lies beneath the surface.

Durante o almoço de Natal, dois meninos planejam o sacrifício de seu algoz para uma 
divindade misteriosa que pode ou não ter sido imaginada.

During Christmas lunch, two young boys plan to sacrifice a bully to a mysterious deity who may or 
may not be imaginary.

Enquanto se prepara para sua primeira mostra, uma jovem pintora se dedica com 
tamanha intensidade a suas criações que perde contato com a realidade e se entrega a 
caóticas alucinações. Internada em uma clínica, ela começa a se reconstruir através da 
pintura e da observação diária de um esquilo em sua janela.

While preparing for her first exhibition, a young painter commits so passionately to her creations that 
she loses touch with reality and descends into hallucinatory chaos. Confined in a clinic, she progressively 
rebuilds herself through painting and the daily observation of a squirrel under her window.

Bayta é uma famosa influenciadora 
digital. Ela, que já foi a mais popular 
de todas, tem perdido terreno 
(ao contrário de Eva, a primeira 
influenciadora robô humanóide). 
Com sua germofobia fora de controle 
e seu corpo em frangalhos, ela se vê 
incapaz de obter prazer. Após tocar 
Eva pela primeira vez, um estranho 
líquido brota de seus poros. Para ela, 
não há dúvida: é Eva a responsável.

Todas as noites ela tenta escapar 
de seus pesadelos, mas estar de 
olhos abertos não significa estar 
acordada.

Every night, she tries do escape her 
nightmares, but having your eyes open 
doesn’t mean you’re awake.

Agathe logo fará 39 anos e ainda não se tornou mãe. Ela visita seu ex, Marc-Antoine, um 
DJ que produz em um bunker. Quando ela toma a iniciativa para reavê-lo e gerar um 
filho, sacolas plásticas ganham vida e atacam.

Agathe will be 39 soon and she is not a mother yet. She goes to her ex, Marc-Antoine, a DJ mixing in 
a bunker. While she is trying a move in order to get back with him and to have a child, plastic bags 
come to life and attack.

ARACHNARCHE
Dir. Emma Jordan. Animation, 
Experimental, Student, Short. 3 
min. United Kingdom. 2020
Roteiro / Writer: Emma Jordan, 
Jack Egleton
Produção / Production: Emma 
Jordan, Rebecca Jane Wood

O ANJO NO POÇO / THE ANGEL IN THE PIT
Dir. Matheus Marchetti. Short. 14 min. Brazil. 2019
Roteiro / Writer: Matheus Marchetti
Produção / Production: Isabella Melo
Elenco / Key Cast: Tuna Dwek, Bruno Germano, Matheus Paiva, Henrique Natálio

THE WORLD WITHIN LE MONDE EN SOI
Dir. Sandrine Stoïanov, Jean-Charles Finck. Animation, Short. 18 min. 
France. 2020
Roteiro / Writer: Sandrine Stoïanov, Jean-Charles Finck
Produção / Production: Jérôme Barthélemy, Daniel Sauvage
Elenco / Key Cast: Sandrine Stoïanov, Jean-Charles Finck, Camille Condemi

PERFECT BODY
Dir. Jessica Puppo. Short. 26 min. France. 2019
Roteiro / Writer: Jessica Puppo, Pauline Munier
Produção / Production: Marc Moreno
Elenco / Key Cast: Marie Mottet, Zoé Garcia, Isis Guillaume, Léo Pochat

FANTASMA MAGNÉTICO GHOST MAGNETIC
Dir. Rafael Van Hayden. Short. 8 min. Brazil. 2020
Roteiro / Writer: Rafael Van Hayden
Produção / Production: André Juarez
Elenco / Key Cast: Andressa Marconi, Anna Rusvéer

THE NIGHT OF THE PLASTIC BAGS
LA NUIT DES SACS PLASTIQUES
Dir. Gabriel Harel. Animation, Short. 17 min. France. 2018
Roteiro / Writer: Gabriel Harel, Patricia Mortagne
Produção / Production: Amaury Ovise
Elenco / Key Cast: Anne Steffens, Damien Bonnard

Bayta is a famous social media influencer. Once the most popular of all, she’s falling from grace as 
opposed to Eva, the first humanoid influencer robot and against herself. Her germophobia is out of 
control, her body is breaking down, and she’s unable to find sexual pleasure. After touching Eva for 
the first time, a strange liquid starts oozing from her pores. To her, there’s no doubt: Eva is responsible.

A vida de Romulo é a arte, e agora, após uma série de fracassos, ele se vê esgotado e 
desacreditado. Uma ligação lhe oferece uma última chance de chegar ao topo. Arte é 
loucura, e Romulo é pura arte.

Romulo´s life is the art and now, after a series of failures, he fall in a spiral of discredit and stress. A 
call gives him the last chance to put his talent back on the top. Art is madness and Rómulo is full of art.

Na noite de Halloween, uma jovem desabrigada de nome Charli é atacada em um beco 
sem saída por três sujeitos mascarados. Mas, quando um dos criminosos tenta lhe acertar 
um soco, o tempo para… E Charli é apresentada a dois super-heróis misteriosos que não 
podem salvá-la, mas podem ajudá-la a salvar a si mesma.

On Halloween night, a young homeless woman named Charli is attacked in a dead-end alley by three 
masked men. But when one of her attackers throws a punch... time freezes... and Charli meets two 
mysterious superheroes who can’t save her, but might help her save herself.

Durante uma onda de calor extremo, uma garota tímida busca abrigo em uma sorveteria. 
Mas quando ela olha nos olhos do charmoso vendedor, percebe que pode estar 
caminhando sobre “gelo fino”. 

During an extreme heat wave, a shy girl seeks refuge in an ice cream shop. But when she looks into 
the eyes of the charming vendor, she is on thin ice.

Nathan é um garoto de seis anos e, como a maioria dos garotos de sua idade, tem muita 
imaginação. Ele adora se fantasiar de monstros, vampiros, super-heróis. Ele preferiria 
brincar com alguém de sua idade do que com sua própria imaginação, mas quem? 
Talvez a nova babá.

Nathan is a 6 years old kid like most kids of his age with a lot of imagination. He loves to dress-up and 
be in a character of monsters, zombies, vampires, super hero. He would prefer to play with someone 
of his age, a friend than to play with his imagination. but who? The new babysitter might be the one.

Uma visceral montanha-russa de terror na qual a doença de uma jovem revela algo 
perturbador...

A visceral Horror rollercoaster in which a young woman’s illness takes a disturbing turn..

Dois turistas desprezíveis têm a noite das suas vidas num bar de karaokê nos Açores 
quando conhecem uma jovem atraente.

Two sleazy tourists have the night of their lives at a karaoke bar in the Azores when they meet an 
alluring young woman.

ASESINARTE MURDERART
Dir. Victor Paniagua, Victor Galiano. Short. 14 min. Spain. 2019
Roteiro / Writer: Victor Paniagua, Victor Galiano
Produção / Production: Alberto Fernández, Victor Paniagua
Elenco / Key Cast: Isabel Remartinez, Alberto Tierrez, Jaime López, Jose 
Morante, Alejandro Alonso

MOMENT 
Dir. Geoffrey Uloth. Short. 20 min. Canada. 2019
Roteiro / Writer: Geoffrey Uloth
Produção / Production: Holly Uloth, Geoffrey Uloth
Elenco / Key Cast: Emelia Hellman, Patrick Abellard, Dayane Ntibarikure, 
Jonathan Bedard, Allan Chou, Jonathan Silver

HITTE HEAT
Dir. Thessa Meijer. Short. 2 min. Netherlands. 2019
Roteiro / Writer: Thessa Meijer
Produção / Production: Julia Rombout
Elenco / Key Cast: Famke Louise, Daniël Kolf, Anouk van Efferen, Priscilla 
Nurlette Da Costa, Frits Lambrechts

SOIS SAGE BE GOOD
Dir. Anik Jean. Short. 12 min. Canada. 2019
Roteiro / Writer: Anik Jean
Produção / Production: Milaine Gamache, Anik Jean
Elenco / Key Cast: Sandrine Bisson, Nathan Jean-Huard, Jean Nicolas-
Verreault, Anik Jean

RETCH
Dir. Keir Siewert. Short. 4 min. United Kingdom. 2018
Roteiro / Writer: Keir Siewert
Produção / Production: Alix Austin
Elenco / Key Cast: Chloe Wigmore, Maria Teresa Creasey

KARAOKE NIGHT
Dir.  Francisco Lacerda. Short. 7 min. Portugal. 2019
Roteiro / Writer: Amarino França, Francisco Lacerda
Produção / Production: Amarino França
Elenco / Key Cast: Fernando Alle, Rita Borges, Francisco Lopes, Eliezer 
Pereira
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Um aperto de mãos entre 
dois políticos. A situação 
foge ao controle.

Two politicians shake hands. 
The Situation gets out of 
hand.

Tic é um curta-metragem 
sobre um serial killer viciado 
em compras online.

Tic is a live-action short film 
about a serial killer’s online 
shopping addiction.

Um vírus castiga a Terra em 2020.

A virus plagues the Earth in 2020.

O celular é o melhor amigo do 
adolescente, especialmente 
durante uma viagem de família 
com os pais e uma irmãzinha 
irritante. Mas quando o 
apocalipse zumbi começa, essa 
amizade é colocada à prova.

Cell phone is a teenager’s best 
friend, especially when he goes on 
a family trip with parent and an 
annoying kid sister. However when 
the zombie apocalypse begins, the 
friendship is put to a test.

Rasga Mortalha tem sua origem na lenda da coruja “Suindara”, muito mencionada 
no folclore do Norte e Nordeste brasileiros, para abordar as urgências sócio-políticas 
do país. Acredita-se que o avistamento de sua figura branca, seguida por seu canto 
selvagem (que lembra o som de tecido sendo rasgado), traz consigo um prenúncio de 
morte. Empregado como um vetor metafórico para refletir sobre e transcender um 
entendimento fatalista da história do Brasil, o artista se vale dessa tradição popular 
para cruzar séculos de eventos públicos com memórias, referências e criações pessoais, 
gerando uma narrativa densa e afiada.

Rasga Mortalha comes from the legend of the owl “Suindara” - much told in the folklore of the 
North and Northeast of Brazil - to address the socio-political urgencies of the country. It is believed 
that the appearance of its white figure, followed by the wild cry - which resembles the sound of a 
cloth being torn in half - carries with it the sign of death. As a metaphorical vector for thinking, and 
also transcending, a fatalistic view of Brazilian history, the artist uses this popular tradition to cross 
centuries of public events with memories, references and personal imaginations, creating a charged 
and sharp narrative.

Ginette trabalha num quiosque de amostras grátis em um pequeno mercado. E ai da 
pessoa que recusar algum de seus aperitivos.

Ginette is behind the tasting kiosk of a small grocery store. Woe betide the person who refuses her 
appetizing morsels.

Em um calmo restaurante em Padang, cheio de pessoas almoçando, dois amigos 
extremamente platônicos testam sua amizade extremamente platônica quando 
descobrem que resta apenas um prato de sua comida predileta: o Rendang da Morte.
(Um massacre pode ou não ocorrer.) Rendang of Death foi criado inspirado no lendário 
curta de animação ‘Bar Fight’, criado pelo igualmente lendário Christy Karacas.

In a quaint Padang restaurant, filled with many people enjoying their lunch break, two extremely 
platonic bros put their extremely platonic friendship to the test when it turns out that there’s only 
a single plate of their favorite food left: The Rendang of Death. (Massacre may or may not ensue.)  
Rendang of Death was created with inspiration from the legendary animated short ‘Bar Fight’ made 
by the equally legendary animator Christy Karacas.

HAND IN HAND 
Dir. Ennio Ruschetti. Short. 3 min. Switzerland. 2019
Roteiro / Writer: Ennio Ruschetti
Produção / Production: Filippo Bonacci
Elenco / Key Cast: Jürg Plüss, Jürg Bünzli, Urs-Peter Wolters

TIC
Dir. Ben Nicholas. Short. 15 min. United States. 2019
Roteiro / Writer: Ben Nicholas, Amanda Johnson
Produção / Production: Max Walker, Thomas Duchene
Elenco / Key Cast: Brian Miskel, Ned Van Zandt, Kate Middleton, Nicole 
Rodenburg, Sarah Grace Welbourn, Ashna

INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS ONÍRICOS
INTRODUCTION TO DREAM STUDIES
Dir. Amanda Pontes. Short. 3 min. Brazil. 2020
Roteiro / Writer: Amanda Pontes
Produção / Production: Amanda Pontes

THE LITTLE ONE 
Dir. Danilo Beckovic. Short. 13 min. Serbia. 2019
Roteiro / Writer: Dimitrije Vojnov
Produção / Production: Marko Paljic, Jordanco Petkovski, Danilo Beckovic
Elenco / Key Cast: Onni Tommila, Slaviša Curovic, Katarina Žutic

RASGA MORTALHA
Dir. Thiago Martins de Melo. Animation, Short. 13 min. Brazil. 2019
Roteiro / Writer: Thiago Martins de Melo
Produção / Production: Samantha Moreira

BOULETTES
Dir. Patrick Gauthier. Short. 6 min. Canada. 2019
Roteiro / Writer: Patrick Gauthier
Produção / Production: Le Crâne, Kino Montreal
Elenco / Key Cast: Angèle Lamontagne, Patrick Gauthier, Stéphane Paquet

RENDANG MAUT RENDANG OF DEATH
Dir. Percolate Galactic. Animation, Short. 6 min. Indonesia. 2020

sessÃo 6:
Para Morrer De rir ii
(cUrtas de terror e comédia)

sessÃo 7:
FreaK shoW
(cUrtas estranhos e sUrreais)
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Um diretor de cinema pega no 
sono assistindo TV e sonha em 
vender sua alma em troca de 
fama. 

A film director falls asleep while 
watching tv and dreams about selling 
his soul for fame.

“They salivate” (“Eles salivam”) é a história de um beijo. Um casal se beija em sua sala de 
estar deserta. A festa começa e um convidado bebe o último beijo do casal.

“They salivate” is the story of a kiss. A couple kiss each other in their deserted living room. The party 
begins and one guest drinks the couple’s last kiss.

Em um país fictício, o presidente recém-eleito e a primeira-dama enfrentam uma ameaça 
que colocará à prova seu amor.

In a fictitious country, the newly elected president and first-lady face a threat that puts their love to 
the test.

Ser arrancado da teta e jogado no mundo. 
Uma quimera é um híbrido, prazer e 
sofrimento na mesma carne, a angústia 
enquanto forma de gozo e de satisfação 
de um desejo que nem sabe a quem 
pertence. A narrativa poética é o meio 
para catarse em “Uma Quimera”, uma 
boca que fala e saliva sobre si mesma, 
consumindo o mundo numa fome voraz 
de desespero, medo e satisfação.

Pulled off its mother’s breast and thrown into the world. A chimera is a hybrid, bliss and agony in 
the same flesh, anguish made lust and the sating of a desire whose master is not even known. The 
poetic narrative is a medium for catharsis in “Uma Quimera” (“A Chimera”), a mouth that salivates and 
speaks of itself, devouring the world in a hunger of desperation, fear and satiation.

Em 2084, quando o sexo masculino está quase extinto, quatro mulheres aguardam suas 
menstruações sincronizarem. Todas querem ser mães e há apenas um doador. Quando 
chega o dia, o Doador finalmente as visita. Durante o jantar, ele sofre um acidente que 
parece matá-lo.

In 2084, when the male sex is near extinction, four women wait for their menstrual cycles to 
synchronize. They all want to become mothers and there can only be one donor. When the day comes, 
Donor finally appears at their doorstep. During a dinner he suffers an accident and seems to be dead.

THE GREAT PARODY A GRANDE PARÓDIA
Dir. André Carvalho. Experimental, Short. 5 min. Germany. 2019
Roteiro / Writer: André Carvalho
Produção / Production: André Carvalho
Elenco / Key Cast: André Carvalho

THEY SALIVATE ILS SALIVENT
Dir. Ariane Boukerche. Short. 19 min. France. 2020
Roteiro / Writer: Ariane Boukerche
Produção / Production: Julien Pichard
Elenco / Key Cast: Olga Riazanova, Def, Julie Sokolowski, Marc-Antoine 
Vaugeois, Corentin Boisgard

THE FRIGHTENED PRESIDENT
Dir. Zé Kielwagen, Marcos Serafim. Short. 26 min. United States. 2020
Roteiro / Writer: Zé Kielwagen
Produção / Production: Zé Kielwagen, Marcos Serafim
Elenco / Key Cast: Jenny Popovich, Bill Vincent, Taylor McPhail, Gurcius 
Gewdner, Marcel Mars

UMA QUIMERA
Dir. Régis Garcia. Animation, Short. 1 min. Brazil. 2020
Roteiro / Writer: Régis Garcia
Produção / Production: Régis Garcia
Elenco / Key Cast: Kelvin Tomaz

SYNCHRONIZATION
Dir. Anna Kasinska. Short. 19 min. Poland. 2019
Roteiro / Writer: Anna Kasinska
Produção / Production: Anna Kasinska, Joanna Ruta Baranowska
Elenco / Key Cast: Agnieszka Grochowska, Joanna Brodzik, Karolina 
Porcari, Justyna Suwała

Certa manhã, um menino azul acorda com seu nariz o conduzindo para fora de seu 
quarto, em direção ao café da manhã. O Garoto Azul atravessa o dia conduzido por seu 
nariz hiperativo, que parece se tornar mais forte e irascível a cada fungada.

One morning, a blue-colored boy wakes up after his nose carries him out of his bedroom and towards 
his breakfast. Blue Boy goes through the day led by his newly hyperactive nose, which appears to get 
stronger and wilder with every sniff.

AROMANIAC
Dir. Percolate 
Galactic. Animation, 
Experimental, Short. 
3 min. Indonesia. 
2019

Nesse filme épico de bonecos artesanais, ambientado em um mundo de demônios e 
fantasmas, um samurai solitário busca vingança contra um mundo assombrado, ao lado 
de seu estranho companheiro: uma cabeça decepada amaldiçoada. 

In this handcrafted epic puppet film set in a world of demons and ghosts, a lone samurai and his odd 
companion, a cursed severed head, seek vengeance in a haunted world.

THE HAUNTED SWORDSMAN
Dir. Kevin McTurk. Short. 16 min. United States. 2019
Roteiro / Writer: Tab Murphy
Produção / Production: Lisa Henson
Elenco / Key Cast: Jason Scott Lee, James Hong, Chistopher Lloyd, Franka Potente

sessÃo 8:
FaNtÁstica crash (cUrtas de Fantasia)



Velocidade de fuga: 
a velocidade mínima 
necessária para um 
objeto escapar da 
influência gravitacional 
de um grande corpo sem 
retrocesso. Um astronauta 
acorda em uma caverna 
abandonada em um 
planeta desconhecido. Um 

vagabundo interestelar, por assim dizer. Um rastro de luz o leva até a superfície, 
onde checa sua bússola e ruma para sua espaçonave. Ele olha para trás, os passos 
afoitos, amedrontado. Há algum tempo uma criatura o segue, e o único modo de se 
livrar dela é fugindo do curioso planeta.

Escape velocity: the minimum speed needed for an object to escape from the gravitational 
influence of a massive body, without ever falling back.  An astronaut awakens in an abandoned 
cave of a strange planet. An interstellar vagabond, so to say. A light path leads him to the surface, 
where he looks at his compass and heads for his spaceship. He keeps glancing back, treading 
nervously, looking afraid. He has been chased by a creature for a long time, and his only way to 
break free is to escape this curious planet.

Uma viúva que registra seus sonhos se vê incapaz de dormir antes de seu marido voltar 
para casa. 

A widow who records her dreams is unable to sleep until her husband returns home.

A patrulheira Megan Patel precisa solucionar o mistério envolvendo a morte de seu irmão. 
Mas, ao seguir seus passos, Megan descobre trevas das quais não consegue escapar.

Ranger Megan Patel must uncover the mystery surrounding her brother’s death. But following his 
footsteps, Megan discovers a darkness she might not escape.

Ninguém pode te proteger de você mesmo.

Nobody can protect you from yourself.

Claire acaba de chegar a uma versão alternativa de Paris que foi inundada pelo rio Sena. 
Ela está em busca do caminho que seu amor seguiu. Sua jornada será cheia de perigos 
e maravilhas.

Claire just arrived in an alternate version of Paris flooded by the Seine river. She will search his path 
to find his beloved one. His journey will be full of wonders and dangers.

Em um mundo sombrio 
devastado por mentiras 
e dominado pelo medo, 
seguimos com nossa rotina 
autodestrutiva rumo à 
extinção.

In a dark world, devastated by 
lies and dominated by fear, we 
continue with our self-destructive 
routines towards extinction.

SZÖKÉSI SEBESSÉG ESCAPE VELOCITY
Dir. Tamás Rebák. Animation. 7 min. Hungary. 2019
Roteiro / Writer: Tamás Rebák
Produção / Production: Melinda Kiss

COM SONO, MAS NÃO DURMO HER OLDEST HOUSE
Dir. Tiago Bastos Nunes. Experimental, Short, Student. 15 min. Portugal. 
2020
Roteiro / Writer: Tiago Bastos Nunes
Produção / Production: João Coelho
Elenco / Key Cast: Cucha Carvalheiro

100,000 ACRES OF PINE
Dir. Jennifer Alice Wright. Animation, Short, Student. 7 min. Denmark. 2020
Roteiro / Writer: Jennifer Alice Wright
Produção / Production: The Animation Workshop

GUARDA GUARDIAN
Dir. Pablo Arreba. Short. 5 min. Spain. 2020
Roteiro / Writer: Sergio Milán, Pablo Arreba
Produção / Production: Virginia Hernando

OPALE
Dir. Marion Aknin, Basile Delille, Vincent Leclerc, Iliès Machou, Léopold 
Prengére. Animation, Student, Short. 4 min. France. 2019
Produção / Production: ArtFX

ROUTINE: THE PROHIBITION
Dir. Sam Orti. Animation, Short. 8 min. Spain. 2020
Roteiro / Writer: Flora Cuevas
Produção / Production: Alex Cervantes

sessÃo 9:
Para Morrer De rir iii (cUrtas de comédia Fantástica)

Quando um amigo de longa data 
parte, um velho cabeça-dura tem 
que encarar seus medos de modo a 
recuperar a paz de espírito.

When a lifelong friend departs, a stubborn 
old man has to face his inner fears in order 
to restore peace to his mind.

Ameaçados pelo deserto em 
expansão, um garotinho e sua 
mãe tentam sobreviver em um 
pequeno oásis.

Threatened by the growing desert, 
a young boy and his mother try to 
survive in a small oasis.

FORGLEMMEGEI FORGET-ME-NOT

OASIS
Dir. Florencia Atria, Léonard Hicks, Man Luo, Claire Matz, Luana Nguyen 
Tri Luan, Marine Pétri. Animation, Short, Student. 6 min. France. 2019
Produção / Production: Gobelins, l’école de l’image

Dir. Katarina Lundquist. 
Animation, Short, Student. 3 
min. Denmark. 2019
Produção / Production: 
Michelle Ann Nardone
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A história de uma pobre fera, um 
monstro, um juiz, dividido entre a ética 
e fantasias.

The story of a poor beast, a monste, a judge, 
torn between ethic and fantasies.

Cindy e Quentin pretendem passar 
um fim-de-semana romântico 
nas proximidades de um lago. 
Mas um assassino espreita, e ele 
pode encobrir uma ameaça  ainda 
maior.

Cindy and Quentin are spending a 
romantic week-end by a lake. But a 
killer is prowling and he could hide a 
greater threat.

Souvenires valiosos, 
alimentados pela inveja, 
tentam destruir qualquer 
chance de felicidade para 
seus proprietários

Treasured souvenirs, fueled 
by jealousy, attack their 
owner’s chance of present 
and future happiness.

Em um futuro distópico, um débil trabalhador é surpreendido pelo nascimento de 
gêmeos. Agora ele tem apenas uma hora para encontrar dois voluntários dispostos a se 
sacrificar para que suas crianças possam viver.

Set in a dystopian future, a feeble worker is faced with the unexpected birth of twins, with only one 
hour left to find two volunteers who are willing to sacrifice themselves so that his children can live.

Após sobreviver a um terrível acidente de avião, um piloto do exército se vê preso por 
seu paraquedas no alto de uma árvore, bem longe do chão. Após contatar seu co-piloto 
em solo, ambos se dão conta de que algo os espreita na escuridão.

Having survived a harrowing plane crash, an army pilot finds himself suspended from a canopy of 
trees high above the forest floor by his parachute. After making contact with his co-pilot on the 
ground, they realize that something is stalking them in the dark.

Deus é um pai solteiro e programador amador. Ele trabalha num projeto chamado 
‘Terra’, mas nunca consegue uma folga dos filhos. Certo dia, ele finalmente faz um 
grande avanço.

God is a single parent and amateur programmer. He’s working on project ‘Earth’ but never seems to 
get a break from the kids. One day though, he finally gets a breakthrough.

HORNED BÊTE À CORNES
Dir. Luce Grosjean. Animation, Short, Student. 4 min. France. 2019
Roteiro / Writer: Tristan Tréhin
Produção / Production:
Julien David

THE KILLER IN CURSED WATER LE TUEUR DU LAC MAUDIT
Dir. Laurent Ardoint, Stephane Duprat. Short. 14 min. France. 2020
Roteiro / Writer: Laurent Ardoint, Stephane Duprat
Produção / Production: Laurent Ardoint
Elenco / Key Cast: Gabrielle Chabot, Thomas Grascoeur, Marine Toulet, 
Stella

A DATE WITH MR MAPPLETON
Dir. Gabriel Akpo-Allavo, Constance Augé, Julia Brasileiro Lopes Garcia, 
Lucas Narjoux, Méghane Reynaud. Animation, Short, Student. 4 min. France. 
2019
Produção / Production: ArtFX

THE SWAP TROCA POR TROCA
Dir. Pedro M. Afonso. Student, Short. 10 min. Portugal. 2020
Roteiro / Writer: Pedro M. Afonso
Produção / Production: Miguel Martins
Elenco / Key Cast: João Delgado Lourenço, Tiago Ribeiro, Gabriela Melo, Rui 
Madureira

SUSPENSE
Dir. Jacob Burghart, Ben Burghart. Short. 6 min. United States. 2019
Roteiro / Writer: Jacob Burghart, Ben Burghart
Produção / Production: Holton Witman, Josh Doke, David Gim, Tristian Barr
Elenco / Key Cast: Jelani Talib, Robert Coppage III

TALES 
FROM THE 
MULTIVERSE
Dir. Magnus Igland 
Møller, Mette 
Tange, Peter Smith. 
Animation. 6 min. 
Denmark. 2020
Produção / 
Production: Peter 
Smith

Enquanto termina de preparar um chilli para uma competição, Roxy acidentalmente 
invoca um demônio com planos nefastos... e uma verdadeira fixação anal.

While finishing her chili for the cook off, Roxy accidentally summons a demon with nefarious plans…
and a real anal fixation.

Um mímico capaz de viajar entre dimensões tem sua paz perturbada por uma fraternidade 
estudantil. Sua resposta é inusitada: usando a quarta parede, ele vira o mundo de cabeça 
pra baixo; literalmente. No entanto, seus poderes são inúteis para alcançar o amor. Será 
ele capaz de encontrar um modo humano de expressar seus sentimentos?

A dimension-shifting mime player is disturbed in his peace by a student fraternity. His response is 
unexpected: by using the fourth wall, he turns their world on its head; literally. However, his powers 
are useless to achieve romance. Will he find a human way to express his feelings?

THE DEVIL’S ASSHOLE
Dir. Brian Lonano. Short. 5 min. 
United States. 2019
Roteiro / Writer: Brian Lonano
Produção / Production: Brian 
Lonano, Kevin Lonano, Nick Morgan
Elenco / Key Cast: Rachelle Morgan

MIME
Dir. Ruwan Heggelman. Short. 7 min. Netherlands. 2020
Roteiro / Writer: Ruwan Heggelman, Jop Gorris, Thij de Haan
Produção / Production: Marijn van der Ploeg, Ruwan Heggelman
Elenco / Key Cast: Jop Gorris , Thij de Haan , Marit Golstein , Olaf Wilting , 
Max Hettema , Carline Dedden
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Loïc está só em uma sala anecoica. Como foi parar lá? Há quanto tempo? Afinal, ele veio 
ao fonoaudiólogo só para checar um leve zunido no ouvido...

Loïc is alone in the anechoic room. What had he done to find himself in there? Since when? He only 
came to the audiology clinic for a little hiss in his ear...

Três amigos de férias no litoral são atraídos por uma força sobrenatural. 

Three friends on vacation by the sea are spellbound by a supernatural force. 

O calmo anoitecer de uma jovem se transforma num pesadelo quando sua mãe lhe pede 
para que ligue para seu telefone, pois não consegue encontrá-lo.

A young girl’s peaceful evening turns into a nightmare when her mom asks her to call her phone, 
which she’s unable to find.

Após receber uma carta anônima, Marie começa a se corresponder com o remetente, 
que misteriosamente consegue ver tudo que ela faz.

After receiving an anonymous letter, Marie develops an epistolary relationship with the sender who 
mysteriously can see everything she does.

Justine procura por 
conforto na cabana de sua 
falecida mãe. Quando ela 
encontra um velho traje de 
mergulho, decide investigar 
o fundo do lago..

Justine searches for solace at 
her late mother’s cottage. When 
she comes across an old scuba 
suit, she decides to explore the 
bottom of the lake.

AUDIONOMIE
Dir. Maximillien Rolland. Short.
17 min. Canada. 2020
Roteiro / Writer:
Maximillien Rolland
Produção / Production:
Alexe Laroche
Elenco / Key Cast: Étienne 
Thilbeault, Catherine-Audrey 
Lachapelle, Lise Roy

MÉLOPÉE PLAINSONG
Dir. Alexis Fortier Gauthier. Short. 17 min. Canada. 2019 
Roteiro / Writer: Rémi Dufresne 
Produção / Production: Jeanne-Marie Poulain 
Elenco / Key Cast: Antoine Desrochers, Rosalie Fortier, Antoine L’Écuyer 

MOM AAMAMÁ
Dir. Miguel Alcalde. Short. 
3 min. Spain. 2019
Roteiro / Writer: Miguel 
Alcalde
Produção / Production: 
Miguel Alcalde
Elenco / Key Cast: Marisa 
Ruiz, Inés Vázquez

THE CHAIR-MAKER
Dir. Esteban Garcia Vernaza. Short. 10 min. Mexico. 2020
Roteiro / Writer: Hanjie Bao
Produção / Production: Alejandra Mojica Reyes
Elenco / Key Cast: Paulina Guitron, Alejandro Mendicuti, Adriana Mojica

THE DEPTHS LES PROFONDEURS
Dir. Ariane Louis-Seize. Short. 21 min. Canada. 2019
Roteiro / Writer: Ariane Louis-Seize
Produção / Production: Jeanne-Marie Poulain
Elenco / Key Cast: Geneviève Boivin-Roussy, Pierre Mainville, Philippe Boutin

sessÃo 11:
horror & DraMa
(cUrtas Fantásticos com pegada dramática)

Joël, jornalista em uma pequena cidade, vai até o interior da França para cobrir um caso. 
Quando é obrigado a parar após atropelar um cachorro na estrada, ele se vê preso no 
tipo de história sobre o qual costumava apenas escrever.

Joël, a small town journalist, goes to cover a case in the French countryside. When he stops after 
running over a dog on the road, he finds himself trapped in the stories he usually writes.

Quando Rosie e Miles, ambos de doze anos de idade, encontram um homem estranho no 
feriado de 4 de Julho, sua jornada para assistir os fogos de artifício nos limites da cidade 
se torna uma inesperada luta por sobrevivência. 

When 12-year-old Rosie and Miles encounter a strange man on the 4th of July, their journey to watch 
the fireworks on the outskirts of town becomes an unexpected fight for survival.

DIVERSION
Dir. Mathieu Mégemont. Short. 20 min. France. 2018
Roteiro / Writer: Mathieu Mégemont
Produção / Production: Anaïs Bertrand, Pascaline Saillant
Elenco / Key Cast: Christophe Truchi, Francisco Gil, Alexandre Picot, Éric 
Poulain, Juliette Kowsi

A STRANGE CALM
Dir. Austin Rourke. Student, Short. 14 min. United States. 2020
Roteiro / Writer: Austin Rourke
Produção / Production: Jai Marquel Pellerin
Elenco / Key Cast: Giovanna Bush, Jacob Sandler, Price Carson

sessÃo 10:
sessÃo hitchcocK
(cUrtas de sUspense e mistério)
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Dolores, uma das útlimas feiticeiras, tenta passar o legado de Amalur para seu filho 
Julián. Os vícios de Inazio, o pai de família agnóstico, os levará a uma situação difícil, na 
qual a magia materna pode salvá-los.

Dolores, one of the last sorceresses, will try to pass on Amalur’s legacy to her son Julián. The 
addictions of Inazio, father of the family and agnostic, will lead them to a difficult situation, in which 
even the magic of the mother could save them.

Certo dia, algo estranho vem até ela, 
que sofre com a falta de sexo entre ela 
e o namorado.

One day, a strange thing comes to her, who 
is suffering from being sexless with her 
boyfriend.

Através de seu trabalho, um programador cria uma pop star virtual, MIA, por quem se 
apaixona, fantasiando um relacionamento com ela. Ela fica famosa, e o público a trata 
como uma pop star legítima: entre a adoração fanática e um desejo perverso de ver sua 
imagem manchada. Acompanhamos a trágica queda do programador.

Through his job, a programmer creates a virtual pop star, MIA, whose he falls in love with, fantasizing 
his relationship with her. She becomes famous, the public treating her as a true pop star: between 
fanatical worship and perverse desire to tarnish her image. We follow the tragic downfall of the 
programmer.

Durante um longo e sufocante verão na floresta, a Criança se vê forçada a crescer. 
Primeiro seu Cachorro adoece e então, do nada, sua Mãe retorna com um novo amor. 
O mundo da Criança vira de cabeça para baixo. Uma história de amadurecimento, 
ambientada na natureza selvagem encantada da Rússia.

During a long hot summer in the forest, Child is forced to grow up. First her Dog becomes ill, then out 
of the blue her Mother returns with a new lover in tow. Child’s world is turned upside down. A coming 
of age story, set in an enchanted Russian wilderness.  

Audrey trabalha como atriz por um dia em um filme de terror de baixo orçamento. No 
set, ela imediatamente fica fascinada com a jovem diretora de fotografia, Cordelia, por 
sua beleza e também seus gestos calmos e precisos. Mas, quando um acidente brutal e 
sobrenatural acontece com Cordelia, se aproximar dela se torna perigoso...

Audrey is an actress for a day in a broke horror movie. On set, she is immediatly fascinated by the 
young DP, Cordelia, and by her beauty, her precise and gentle gestures.  But when a brutal and 
surnatural casualty falls on Cordelia, approaching her becomes dangerous…

OSPEL
Dir. Xanti Rodriguez. Short. 
17 min. Spain. 2020
Roteiro / Writer:
Xanti Rodriguez
Produção / Production: 
Xanti Rodriguez

EXTRANEOUS MATTER
Dir. Kenichi Ugana. Short. 21 min. Japan. 2020
Roteiro / Writer: Kenichi Ugana
Produção / Production: Takashi 
Nakahara
Elenco / Key Cast: Kaoru Koide, 
Shunsuke Tanaka, Nina Sakura, 
Megumi Haruno, Rino, Adone Kudo

MIA
Dir. Emmanuelle Mohnblatt. Animation, Student, Short. 3 min. France. 2019
Roteiro / Writer: Emmanuelle Mohnblatt
Produção / Production: Julien David

CHADO
Dir. Dominica 
Harrison. Animation, 
Experimental, Short. 7 
min. United Kingdom. 
2020
Roteiro / Writer: 
Dominica Harrison
Produção / Production: 
Abigail Addison

SPONTANEOUS 
COMBUSTION
Dir. Pierre-Jean Delvolvé. Student, 
Short. 28 min. France. 2020
Roteiro / Writer: Pierre-Jean 
Delvolvé, Marie Bortolotti
Produção / Production: Jean-
Baptiste Savary
Elenco / Key Cast: Lola Créton, 
Marie Bortolotti

Uma mulher está em uma missão no deserto em um Toyota Celica caindo aos pedaços. 
Se comunicar é difícil, então ela precisa usar todas ferramentas a sua disposição para 
entregar uma importante mensagem ao homem que acredita ser seu pai distanciado...

A woman is on a mission in the desert with her beat-up Toyota Celica. Communication is hard, so she 
must use all the tools at her disposal to deliver an important message to a man she believes is her 
estranged father…  

Nesse conto de fadas aterrorizante e fantástico, um orfanato inteiro se entrega à loucura 
quando um garoto descobre uma sombria criatura que coleciona muito mais do que os 
dentes das crianças...

In this horror-fantasy fairy tale, an orphanage spirals into mayhem when a boy discovers a shadowy 
creature who comes to collect more than just the children’s teeth…

No meio de um parque de diversões perdido no tempo, um homem sai em busca de 
seu amor. A dolorosa jornada entre o prazer encurralado e o ensurdecedor silêncio da 
solidão o fará encarar a verdade. 

At the very heart of a funfair stuck in time, a man goes in search of his loved one. This painful journey 
between joy caught under the stone and the deafening silence of solitude, will make him face the truth.

HAMMURABI
Dir. Patrick Kennelly. Short. 10 
min. United States. 2019
Roteiro / Writer: Bethany Orr
Produção / Production: Leo 
Garcia, Bethany Orr, Channing 
Sargent, Nikki Bohm
Elenco / Key Cast: Joe Lando, 
Bethany Orr, Unati Mangaliso

MILK TEETH
Dir. Felipe Vargas. Short, Student. 13 min. United States. 2019
Roteiro / Writer: Nick Lopez
Produção / Production: Brendan Bennett, Jamie McNeill
Elenco / Key Cast: Aaron Bradshaw, Tyler Sanders, Griffin Chodler, Casey 
Grimm, Lisa Dobbyn

SHUTDOWN
Dir. Cindy Lartigue, Victoria Durand, Amandine Bouétard, Chloé Gomez. 
Animation, Student, Short. 6 min. France. 2019
Roteiro / Writer: Cindy Lartigue, Victoria Durand, Amandine Bouétard, 
Chloé Gomez
Produção / Production: Ecole des nouvelles images
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