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RETROSPECTIVA DO KAOS

“Agentes do caos lançam olhares ardentes a qualquer coisa ou pessoa 
capaz de suportar ser testemunha de sua condição, sua febre por lux 
et voluptas. Estou desperto apenas no que amo e até o limite do terror 
– todo o resto é apenas mobília coberta, anestesia diária, merda para 
cérebros, tédio sub-réptil de regimes totalitários, censura banal e dor 
desnecessária.” (Caos: Terrorismo Poético & Outros Crimes Exempla-
res: Hakim Bey 2003 XIV)

O projeto Kaos, Kháos, Chaos  (CineCaos) conhecido por sua identidade como 
movimento do audiovisual e da música na cidade de Cuiabá, com seis anos de exis-
tência, passou por momentos de crescente expansão; aqui vamos contar um pou-
co: a primeira edição da Mostra CineCaos contou com a exibição de 13 filmes que 
agregou um público que transita entre a cultura jovem underground, o gore e o trash.

Na segunda edição o projeto incluiu o público universitário da Universidade Federal de 
Mato Grosso, principalmente os calouros. Na terceira edição, o CineCaos já possuía um público 
jovem formado e cativo, por assim dizer. O projeto foi direcionado a sessões específicas para 
Escolas Estaduais, por percebermos a aderência do gênero à cultura juvenil e jovem-adulta.

No ano de 2018 a mostra realizou sessões com debates voltados aos estudantes da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) bem como oficinas formativas para a Es-
cola Estadual Ferreira Mendes. A composição da mostra daquele ano contemplou: perfor-
mances, exposição de artes visuais, debates, palestras, oficinas, exibição de filmes e show 
de encerramento com bandas da cidade.

Em 2019, na sua 5ª edição, a mostra contemplou: um show de abertura com a ban-
da GTW e a exibição do documentário comemorativo dos seus 30 anos. A cada sessão 
haviam apresentações de teatro, performances e exposição de artes visuais. Além disso 
foi possível disponibilizar gratuitamente um curso de formação de produção audiovisual 
formado por 6 oficinas técnicas (Roteiro, Direção, Preparação de Elenco, Maquiagem, 
Captação de Som, Fotografia e Edição), que deu conta da formação inicial para que os ins-
critos aprendessem a produzir um curta metragem de baixo orçamento. O encerramento 
do evento se deu com shows de 3 bandas locais; o evento reuniu pelo menos 400 pessoas 
nos 5 sábados do mês de agosto de 2019. Destaca-se na Mostra a propositura de fomentar 
o trabalho de pequenos empreendores do ramo de alimentação, produção, locação de 
equipamentos e profissionais autônomos da área música, mídias, jornalismo, artes plásti-
cas e performers, além de servir como uma espécie de estágio para estudantes das áreas de 
comunicação e artistas autodidatas.
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A formação como um elemento importante da Mostra

A partir de sua terceira edição (2016) o CineCaos passou a investir na perspectiva 
formativa, ampliando sua abrangência e seu conteúdo. Em 2017 foram oficinas direciona-
das para a escola pública. Em 2018, amplia-se para atender aos calouros da UFMT, através 
de sessões comentadas, ao estilo do cineclubismo e, em 2019, além de sessões comentadas, 
surge a proposta de um curso de audiovisual contemplando todos os segmentos e a entre-
ga de um curta metragem feito com baixo orçamento pelos inscritos nas oficinas (Roteiro, 
Direção, Preparação de Elenco, Maquiagem, Captação de Som, Fotografia e Edição).

A Mostra realizou, em uma semana de filmagens, o curta metragem 290 Venenos, 
dirigido por Petter Baiestorf.  O curta é uma crítica aos agrotóxicos e teve como bate papo 
inicial para desenvolvimento do roteiro os principais problemas enfrentados pelo Estado 
de Mato Grosso: assim surgiu a necessidade de se pensar uma crítica social à liberação 
de 290 tipos de venenos que acabava de ser feita no âmbito do Governo Federal e que o 
Estado se utiliza de maneira indiscriminada.

A produção do CineCaos é voltada sempre para uma maneira estética de abordar 
temas sociais complexos, que precisam ser pensados a partir de áreas como o cinema e o 
audiovisual; este sempre foi um princípio muito forte presente na concepção do projeto. 
Essa produção é também uma produção de conteúdo de caráter formativo. Temos um 
bom exemplo disso na publicação do catálogo da V Mostra pela Editora Carlini & Caniato 
(Número ISBN: 978-85-8009-274-5), para aprofundamento de leituras sobre o gênero em 
artigos, críticas e das sinopses detalhadas dos 39 filmes exibidos nesta edição. 

O CineCaos se propõe desde sua concepção a pensar de forma crítica os conteúdos 
imersos na vida cotidiana e social, refletir e provocar o debate em torno das diversas ques-
tões abordadas pelos filmes. Como os filmes chamados “lado b” em geral tomam para si 
o diálogo com o inusitado, estes também se configuram em uma estética possível para a 
abordagem de diversos temas (gênero, raça, ambiente, política e sociedade), geram deba-
tes e reflexões como em Embaraço (Fernando Rick) ou Brasil 2020 (Petter Baiestorf), para 
citar alguns exemplos dentre as dezenas que integraram a mostra em sua meia década de 
existência. Portanto, o evento supre diversas lacunas na produção e divulgação do cinema 
e audiovisual para a formação da cultura jovem e urbana, além de proporcionar a amplia-
ção dos repertórios culturais e o engajamento que visa o protagonismo e a cidadania.

SALVE CAOS
Eliete Borges Lopes, responsável pela marca CineCaos
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UM SOPRO DE ESPERANÇA EM MEIO AO OBSCURANTISMO

2020 foi um ano atípico. Além de todas as perdas materiais e imateriais, perdemos a 
oportunidade de estarmos juntos e confraternizar em mais uma CineCaos, mostra que já 
faz parte da cultura de Cuiabá. Entramos em 2021 um pouco mais habituados à nova reali-
dade, mas, ao mesmo tempo, cansados. Precisamos incorporar em nossas rotinas diversos 
hábitos que não faziam parte dela e tornamos nossas interações quase que completamente 
virtuais. Muitos festivais e mostras decidiram cancelar suas edições e aguardar por uma 
mudança que simplesmente não chegava. Já outros resolveram ceder aos novos formatos 
e refletir sobre estratégias de exibição via internet. Foi preciso pensar, portanto, em como 
manter aceso o espírito do caos. Seria possível, em ambiente 100% digital, garantir a amis-
tosidade e o fator humano das sessões presenciais? Certamente, uma das maneiras foi 
trazer filmes que dialogassem diretamente com a situação que estamos vivenciando, sem 
esquecer de passar pelos gêneros ficção científica, horror, suspense e mistério, bem como 
abraçar as realizações mais experimentais e, claro, celebrar os curtas-metragens de guerri-
lha e aqueles que trazem algum tipo de confronto e outras reflexões que tanto valorizamos 
nas edições passadas.

Não é exagero dizer que o sangue e a essência do cinema brasileiro têm pulsado ul-
timamente mais nas produções independentes – em alguns casos, até amadoras – do que 
no cinema oficial. Influenciadas a nível estético, narrativo, filosófico, político e ideológico 
pelos movimentos cinematográficos de vanguarda do final dos anos sessenta e início dos 
setenta, essas realizações autorais mantêm acesa a chama da rebeldia, do inconformismo 
e do enfrentamento. Sganzerla, Candeias, Reichenbach, Glauber e Mojica, com suas obras 
experimentais, marginais, agressivas e acima de tudo malcomportadas, habitam corações 
e mentes inquietas e de indomável criatividade.
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A vasta – e virtualmente impossível de ser catalogada – produção de curtas-metra-
gens no Brasil nos últimos anos nunca deixa de surpreender, revelando novos olhares e 
subjetividades antes pouco exploradas em nossas telas. Denúncia, deboche, provocação, 
subversão ou simplesmente histórias bem contadas marcam os quarenta títulos escolhi-
dos para a primeira versão online do CineCaos. Fiel a seu espírito punk “do-it-yourself ”, 
alinhado com o conceito da câmera na mão e ideia na cabeça, a seleção inclui alguns dos 
mais importantes realizadores do cinema underground nacional, como Petter Baiestorf 
(200 venenos, Beck 137) e Gurcius Gewdner (Sete gatos para Calígula, Texas Carlos Mas-
sacre), e alguns dos diretores mais prolíficos do gênero fantástico, como Rodrigo Aragão 
(Sementes), Joel Caetano (Missão berço esplêndido) e Fernando Sanches (5 estrelas).

Com as interrupções dos projetos e das filmagens em todo o território nacional em 
decorrência da pandemia de Covid-19, surgiram diversas produções caseiras, realizadas 
com equipamentos domésticos e sem equipe de filmagem. Nem todas discorriam necessa-
riamente sobre a condição extraordinária do isolamento e do distanciamento social, mas 
uma boa parte delas, sim. Foi a maneira de os realizadores e realizadoras poderem refletir 
e colocar em imagem e som suas próprias experiências; muitos, pela primeira vez, estive-
ram diante das câmeras ao invés de apenas atrás delas e muitos outros até começaram a 
fazer cinema pela primeira vez durante o isolamento, como forma de aliviar suas pulsões 
criativas e expurgar suas tristezas. É o caso de Nebulosa, das diretoras Noá Bonoba e Bár-
bara Cabeça, Adventício, de Abdiel Anselmo, Ânsia, de João Pedro Régis, Cronotropo, de 
Diogo D’Melo, Isolada, de Ales de Lara e Saliva, de Maria Trika; que compuseram uma 
sessão com retratos do isolamento.

Produções em vídeo de intenções mais modestas, feitas ao esquema de guerrilha, 
como Os crimes da Rua do Arvoredo, de Patty Fang, com participação de César Coffin 
Souza, Fome, de Amanda Ramos, Amor sangue dor, de Magnum Borini, Quinto dos infer-
nos, de Ales de Lara e C.H.U.P.A., de Luciano de Miranda, dividiram espaço com obras de 
extremo apuro visual e técnico, como Oni, de Diogo Hayashi, O anjo no poço, de Matheus 
Marchetti, A luz incidiu sobre nós como a pálida noite, de Lucca Girardi e Malandro de 
ouro, de Flavio C. von Sperling.

Um fator que também foi levado em consideração foi a oportunidade de resgatar 
alguns curtas-metragens que tiveram destaque em festivais de anos anteriores, que ocor-
reram apenas em formato presencial. Com a adesão ao formato digital, a mostra pôde 
ultrapassar os limites de Cuiabá e chegar a pessoas do país inteiro, apresentando filmes 
como Plano controle, de Juliana Antunes, Boca de Loba, de Bárbara Cabeça,  Nervo, de 
Sabrina Maróstica e Pedro Jorge, A barca, de Nilton Resende, A praga do cinema brasileiro, 
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de William Alves e Zefel Coff, Space Invaders, de Diogo D’Melo, Carne, de Mariana Jaspe 
e Womaneater, de Paula Pardillos. Além deste resgate, também tivemos a honra de realizar 
algumas estreias, como ambos os filmes de Gurcius Gewdner, citado anteriormente, e o 
curta-metragem experimental Não se pode abraçar uma memória, do cineasta experimen-
tal Pedro Tavares. A cristalização de Brasília, do Guerreiro do Divino Amor, Lambada 
estranha, de Darks Miranda, Eu sou a destruição, de Eduardo Camargo complementam a 
seleção de filmes experimentais, enquanto o belíssimo Rasga mortalha, animação do artis-
ta plástico maranhense Thiago Martins de Melo, tece uma crítica ao governo atual através 
de suas pinceladas bem marcadas e comentários mordazes.

Trabalhos como Egum, de Yuri Costa, Corpo monumento, de Alexandre Salomão, 
Floresta espírito, de Clara Chroma, Fôlego vivo, de Juma Jandaíra e Como nenhuma inte-
ligência já amou, de Sophi Saphirah fecham a programação reunindo realizadoras e rea-
lizadores já experientes, com uma carreira consolidada, mas também cineastas que estão 
começando a traçar um caminho em meio ao cinema brasileiro. Persistindo mesmo nestes 
tempos de obscurantismo, de pensamento medieval e de ameaças sistemáticas à arte e à 
inteligência, o CineCaos espalha a inquietação e a paixão pelo audiovisual, celebrando o 
que nosso cinema tem de mais inovador, peculiar e… caótico.

Beatriz Saldanha e Carlos Primati, curadores do CineCaos VI
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No dia 16 de janeiro de 2020 o ex-secretário da Cultura e cofundador do 
Club Noir de São Paulo, Roberto Alvim, divulga um registro em vídeo de 
seu discurso que apresenta um prêmio direcionado a artistas plásticos; pla-
gia Joseph Goebbels e é acompanhado ao fundo pela música Lohengrin de 
Richard Wagner. Alvim afirma que a arte brasileira será romântica, nacio-
nal, heroica e dotada de grande envolvimento nacional, ou não será nada. 
Optamos pelo nada e a anunciação da destruição. A cultura não pode ficar 
alheia.

Diretor: Eduardo Camargo/ Ano: 2020/ País: Brasil
Duração: 6 minutos
Classificação: 14 anos

Entre a chegada e a partida do trem.

Diretor: Pedro Tavares
Ano: 2021
País: Brasil
Duração: 9 minutos
Classificação: Livre

O filme investiga a relação dos corpos com as cidades, ressignificando o 
corpo em monumento a partir das relações da performance com a criação 
de memórias territoriais e virtualizadas. Faz parte do projeto monumen-
tosvirtuais.ong.br

Diretor: Alexandre Salomão
Elenco: Aurora Jamelo, Deivyson Wesley, Iara Campos, Luiz Manuel, Ma-
rina Mahmood
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 15 minutos
Classificação: 14 anos 9



Uma viagem xamânica pelas entranhas da Floresta Atlântica.

Diretora: Clara Chroma
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 5 minutos
Classificação: 12 anos

“Rasga Mortalha” parte da lenda da coruja “Suindara” — muito contada no 
folclore do Norte e Nordeste — para abordar as urgências sociopolíticas 
do país. Crê-se que o aparecimento de seu vulto branco, seguido do grito 
selvagem — que lembra o som de um pano sendo rasgado ao meio —, traz 
consigo o signo da morte. Como vetor metafórico para pensar, e também 
transcender, uma visão fatalista da história do Brasil, o artista se vale des-
sa tradição popular para cruzar séculos de acontecimentos públicos com 
memórias, referências e imaginações pessoais, criando uma narrativa car-
regada e cortante.

Diretor: Thiago Martins de Melo
Ano: 2019/ País: Brasil/ Duração: 14 minutos
Classificação: 14 anos

Calígula percorre os caminhos da excitação ao encontro do prazer refres-
cante. Em sua trilha intrépida de perversão e alegria, redescobre seu pró-
prio mundo: florestas, águas, rochas. Se conecta com o mundo dos vivos e 
dos mortos, transitados por felinos e deleites para o Imperador. A desco-
berta de uma fonte de prazer renovadora é o eixo definitivo de tesão deli-
rante que atravessa as percepções de vida e morte de Calígula.

Diretores: Geni G., Gurcius Gewdner, Marcel Mars
Elenco: Gurcius Gewdner
Ano: 2021/ País: Brasil/ Duração: 3 minutos
Classificação: 14 anos 10



No âmbito de constituir um Atlas Superficcional Mundial, Guerreiro do 
Divino Amor investiga como ficções de diferentes naturezas, sejam elas 
geográficas, sociais, midiáticas, políticas ou religiosas, interferem na cons-
trução do território e do imaginário coletivo. Nesse contexto, A Cristali-
zação de Brasília investiga um tempo geológico acelerado onde séculos se 
cristalizaram, em poucos meses, na forma de uma cidade, pela força do 
racionalismo místico que tem o poder de embalsamar ideias e estruturas 
sociais para que durem para todo sempre.

Diretor: Guerreiro do Divino Amor
Elenco: Sallisa Rosa
Ano: 2019/ País: Brasil/ Duração: 8 minutos
Classificação: 14 anos

Rio de Janeiro, 2020. A cidade se incendiou e sua água secou ou está con-
taminada. Das profundezas da terra e do céu surgem seres extra-humanos 
desorientados.

Diretora: Darks Miranda
Elenco: Darks Miranda, Herbert DePaz, Lorran Dias, Maria Bogado, Rafa-
el Bqueer, Vanessa Rodrigues
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 13 minutos
Classificação: 12 anos



MOSTRA
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Pressões assediadoras das ruas. E um grupo de mulheres procura pela in-
vocação de um espírito selvagem urbano.

Diretora: Bárbara Cabeça
Elenco: Bianca Gois, Dhiovana Barroso Dhiôw, Fernanda Brasileiro, Helo-
íse Sá, Mariana Nascimento, Tatiana Valente, Tayana Tavares
Ano: 2018
País: Brasil
Duração: 19 minutos
Classificação: 12 anos

Na noite de Natal, duas mulheres dialogam numa barca que desliza sobre 
as águas de uma lagoa escura e gelada. Um acontecimento inesperado mar-
cará o término dessa travessia. Baseado no conto “Natal na Barca”, de Lygia 
Fagundes Telles.

Diretor: Nilton Resende
Elenco: Ane Oliva, Wanderlândia Melo, Aline Marta, Yan Claudemir, Ro-
gério Dyaz
Ano: 2019/ País: Brasil
Duração: 19 minutos
Classificação: 12 anos

Crilda, uma viajante espacial de uma galáxia muito distante tem uma mis-
são importante, evitar a destruição de sua raça. Para isso ela conta com a 
ajuda de Denilson um terráqueo que no futuro será um cientista muito 
importante, mas que hoje, é um pouco atrapalhado, e a sua ajuda não sai 
muito bem como o programado, então ele e seus amigos precisam correr 
contra o tempo para evitar o pior e restabelecer a paz e a ordem no univer-
so e em suas vidas.

Diretor: Diogo D’Melo
Elenco: Stefano Ribeiro, Laura Amorim, Stephany Chanca, Jean Muller, 
Adriano San, Renan Barizon
Ano: 2018/ País: Brasil/ Duração: 9 minutos
Classificação: 12 anos 13



Em 2016, um impeachment destitui a primeira mulher eleita presidente no 
Brasil. Em um contexto político distópico, Marcela usa o serviço de tele-
transporte do celular para deixar o país, mas seu plano é controle.

Diretora: Juliana Antunes
Elenco: Uirá dos Reis, Marcela Santos, Christian Bravo, Katia Aracelle
Ano: 2018
País: Brasil
Duração: 16 minutos
Classificação: 12 anos

Ana e Ísis retornam a casa herdada da família, após o óbito de sua irmã, 
Agda. Lá, se deparam com inquietações acerca de suas ancestralidades, que 
ainda não foram resolvidas. Através da Luz, Agda tenta comunicar-se com 
as irmãs.

Diretor: Lucca Girardi
Elenco: Giovanna Paiva, Cris Eifler
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 26 minutos
Classificação: 14 anos

Num mundo onde são naturais a automação das coisas e as desigualdades 
sociais, seria possível seres humanos desfrutarem de relações afetivas com 
as máquinas? Uma grande revelação surpreende os milhares de consumi-
dores de uma grande empresa de tecnologia.

Diretora: Sophi Saphirah
Elenco: Sophi Saphirah, Henrique Bulhões, Bernardo de Assis, Danny Bar-
bosa
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 9 minutos
Classificação: 14 anos
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No futuro o governo é totalitário e nosso líder é uma cabeça imortal em um 
pote de conserva cibernético.

Diretor: Joel Caetano
Elenco: Jeane Caetano, Joel Caetano, Mariana Zani
Ano: 2021
País: Brasil
Duração: 4 minutos
Classificação: Livre



MOSTRA



Um jovem casal tem uma intensa e acalorada discussão na piscina. Quando 
um deles entra na casa, o outro é surpreendido por Àmân.

Diretora: Mariana Jaspe
Elenco: Jeniffer Dias, Dan Ferreira, Mayara Kelly Mendonça
Ano: 2018
País: Brasil
Duração: 12 minutos
Classificação: 14 anos

Um homem bêbado desaparecido. Uma geladeira trancada. Uma unha no 
bolo de carne. Uma circunstância suspeita.

Diretores: Pedro Jorge e Sabrina Maróstica
Elenco: William Amaral, Gisele Valeri, Angela Ribeiro, José Eduardo Del-
fini
Ano: 2019
País: Brasil
Duração: 12 minutos
Classificação: 14 anos

Durante um almoço de Natal, dois garotos planejam sacrificar seu primo 
mais velho para uma misteriosa entidade.

Diretor: Matheus Marchetti
Elenco: Tuna Dwek, Bruno Germano, Matheus Paiva, Henrique Natálio, 
Tony Germano
Ano: 2019
País: Brasil
Duração: 15 minutos 17



Uma noite entre amigos em um pub se transforma numa brutal luta pela 
sobrevivência com a chegada de uma criatura demoníaca.

Diretora: Manda Ramoos
Elenco: Pâmela Monike, Raíssa Menezes, Robson Leles
Ano: 2019
País: Brasil
Duração: 18 minutos
Classificação: 14 anos

No Brasil, até o inferno é uma gambiarra! Tudo que você sempre quis sa-
ber sobre a burocracia infernal e as reuniões demoníacas corporativas, mas 
não tinha coragem de perguntar.

Diretora: Ales de Lara
Elenco: Ales de Lara, Rafael Roldan, Queops Negronski
Ano: 2021
País: Brasil
Duração: 3 minutos
Classificação: 14 anos

Uma misteriosa fotógrafa caminha pela noite paulistana à procura de mais 
uma vítima para seus clicks. Sensações e sentimentos se fundem em um 
encontro inusitado.

Diretor: Magnum Borini
Elenco: Aline Szpakowski, Rute Nascimento
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 11 minutos
Classificação: 14 anos 18



“Na esperança do mais alto pedestal / O teu castelo ruiu / Numa poeira 
infernal”

Diretor: Flávio C. von Sperling
Elenco: Isabél Zuaa, Robson Vieira
Ano: 2019
País: Brasil
Duração: 29 minutos
Classificação: 14 anos

Elisa tenta recuperar sua qualidade de vida, após o fim de um relaciona-
mento abusivo, enquanto uma assombração torna essa jornada ainda mais 
desafiadora.

Diretora: Paula Pardillos
Elenco: Larissa Brujin, Dudu Galvão, Sérgio Gurgel Filho, Vanessa Labre, 
Vanessa Oliveira
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 20 minutos
Classificação: 14 anos

Nas profundezas do esquecimento um espírito atormentado espera pacien-
temente.

Diretor: Diogo Hayashi
Elenco: Cauê Ito, Érica Suzuki, Luana Tanaka, Toshi Tanaka
Ano: 2018
País: Brasil
Duração: 18 minutos
Classificação: 14 anos 19



Após anos afastado devido à violenta morte do irmão, um renomado jor-
nalista retorna para a casa de sua família para cuidar de sua mãe, que sofre 
uma grave e desconhecida doença. Numa noite, o jornalista recebe a visita 
de dois estranhos, que têm negócios desconhecidos com seu pai. Esse en-
contro, juntamente com acontecimentos que o levam a desconfiar que algo 
sobrenatural se abateu sobre sua mãe, fazem-no temer uma nova tragédia.

Diretor: Yuri Costa
Elenco: Paulo Guidelly, Valéria Monã, Bruna Rodrigues, Diomar Nasci-
mento, Francisca Silva, Carlos Bruno, Dayane Simões, João Pedro Oliveira
Ano: 2020/ País: Brasil
Duração: 23 minutos
Classificação: 14 anos



MOSTRA



Durante um isolamento de emergência, uma mulher convive com uma 
fantasma. Um dia, ela descobre uma rota alternativa: Xz23- amb.recP 11 
mil 207+symb.

Diretoras: Bárbara Cabeça e Noá Bonoba
Elenco: Noá Bonoba
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 15 minutos
Classificação: 12 anos

Gil não está sozinho durante o isolamento social. Um estranho chegou do 
céu para tomar conta dele.

Diretor: Abdiel Anselmo
Elenco: Abdiel Anselmo, Mozart Freire
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 6 minutos
Classificação: 14 anos

O curta mostra a apreensão de uma jovem (Ana Carolina de Mello) que, 
de tanto correr, não consegue sair do lugar, o que nela produz sentimentos 
de melancolia, tensão e, principalmente, paranoia. “A ansiedade e o medo 
envenenam o corpo e o espírito” (George Bernard Shaw).

Diretor: João Pedro Regis
Elenco: Ana Carolina de Mello
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 8 minutos
Classificação: 14 anos 22



Cronotopo é uma palavra em latim que significa a junção do tempo e es-
paço fechados em um ciclo, contidos em uma narrativa ficcional, mas será 
que a rotina, a monotonia, o cotidiano não nos aprisionam em cronotopos 
reais? Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto o tempo passa e o 
ciclo se repete, mas o esforço de sair dessa repetição é grande.

Diretor: Diogo D’Melo
Elenco: Diogo D’Melo
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 5 minutos
Classificação: 12 anos

Após um longo período em isolamento e três semanas sem contato com 
nenhum ser vivo, uma mulher passa a questionar sua sanidade e até mesmo 
a ameaça que assola o mundo.

Diretora: Ales de Lara
Elenco: Ales de Lara
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 3 minutos
Classificação: 14 anos

Minha casa fede a carne. meu irmão esquece de abrir as janelas. O cheiro 
me encontra e persegue. Onde vou o azedo vermelho me rodeia. Ocupa 
meu quarto ao tornar-se marrom. Invade os sonhos no escuro e incendeia 
quando perturba a letra: Penteia meu cabelo / amanteiga os cantos / acessa 
a raiva / me tirando a fome / podre / confunde o cheiro / do sono / em meu 
/ corpo

Diretora: Maria Trika
Elenco: Nicia Horta, Bernardo Horta, Maria Trika
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 4 minutos
Classificação: 12 anos 23



MOSTRA



Katia Fontinelle é uma talentosa atriz de teatro que pede um Uber para ir a 
uma festa no interior, em um sábado à noite. Para sua surpresa, a motorista 
é uma mulher. A viagem segue tranquila até que coisas estranhas começam 
a acontecer, e o que era para ser uma viagem tranquila se transforma em 
uma noite de terror.

Diretor: Fernando Sanches
Elenco: Gilda Nomacce, Luciana Paes
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 15 minutos
Classificação: 14 anos

A cidade de Goiânia, no Centro-Oeste brasileiro, foi palco de um terrí-
vel desastre radiológico na década de 1980. No aniversário de 30 anos da 
tragédia, dois jovens inconsequentes visitam o local do acidente e acabam 
despertando a ira do Césio 137.

Diretor: Petter Baiestorf
Elenco: João Vitor Fernandes, Fábio Marques, Rodolpho Gomes, Dimitria 
Cruz, Marion Sabino, Hérick João
Ano: 2021
País: Brasil
Duração: 11 minutos
Classificação: 14 anos

Enquanto o caos reina no mundo exterior, uma mulher mantém a paz cui-
dando de uma pequena horta, até receber uma ordem estranha de terras 
distantes.

Diretor: Rodrigo Aragão
Elenco: Mayra Alarcón, Fabrício S. Lourenço, Carol Aragão
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 6 minutos
Classificação: 14 anos 25



Uma ameaça externa promete acabar com o sossego de uma família. O que 
poderá deter esse terror? C.H.U.P.A. is Childish Hope Unleashing Pande-
mic Annihilation.

Diretor: Luciano de Miranda
Elenco: Luciano de Miranda, Lucas de Miranda
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 3 minutos
Classificação: 12 anos

Em 2019 o governo brasileiro liberou 290 novos agrotóxicos em seu merca-
do interno. 18 deles são extremamente tóxicos. 290 Venenos faz um exer-
cício de imaginação sobre o uso excessivo de substâncias venenosas em 
nossos alimentos, já que as liberações de agrotóxicos no Brasil tendem a 
aumentar.

Diretor: Petter Baiestorf
Elenco: André Gorium, Wender Santos, Amilton Martins, Roberta Mourão
Ano: 2019
País: Brasil
Duração: 10 minutos
Classificação: 14 anos

Em Porto Alegre, no século 19, um casal matou alguns viajantes e fez lin-
guiças de carne humana para vender em um açougue da cidade.

Diretora: Patty Fang
Elenco: Coffin Souza
Ano: 2020
País: Brasil
Duração: 9 minutos
Classificação: 14 anos 26



Um jovem cineasta sem foco na vida, mas apaixonado por Jonas Mekas, re-
cebe uma ligação de seu médico com um pedido urgente: ir ao Texas viver 
a aventura de fazer um road movie abstrato sobre Cinema, música extrema 
e os festivais maravilhosos que misturam as duas coisas.

Diretor: Gurcius Gewdner
Elenco: Bill Moseley, Alan Ormsby, Jon Mikl Thor, Ghoul, Mark Pal, Tom 
Vujcic, Jörg Buttgereit, Olaf Moller, Michal Kosakowski, Andreas Mars-
chall, Marcelo Colaiacovo, John McEntee, Claudio Simonetti
Ano: 2021
País: Brasil
Duração: 35 minutos
Classificação: 14 anos

Zé do Caixão viaja ao passado e vai a Brasília com o objetivo de evitar o 
Terror Político instituído no Brasil a partir de 2018, quando os ataques im-
perialistas conseguiram dividir a população brasileira e roubar suas rique-
zas.  Ele abre o “portal das películas amaldiçoadas” e liberta antigos filmes 
brasileiros que já denunciavam esses ataques contra a soberania do país e 
que também alertavam sobre uma guerra híbrida que já acontecia desde a 
década de 60.

Diretor: William Alves e Zefel Coff
Elenco: José Mojica Marins
Ano: 2018/ País: Brasil
Duração: 28 minutos
Classificação: 14 anos

Uma comunidade indígena do povo Kariri, situada na Chapada do Ara-
ripe (zona rural do Crato/CE), reflete acerca da água: o mito indígena de 
recriação do mundo junto com as águas contra o mito desenvolvimentista 
capitalista de controle das águas e das corpas humanas e não-humanas que 
habitam o (entorno do) Rio São Francisco (Opará).
Diretora: Juma Jandaíra e Associação dos Índios Cariris do Poço Dantas-
-Umari
Elenco: Ana Débora Alvelino de Souza, Ana Alvelino de Souza, Celiane 
Alves, Cícera Paloma Cariri da Silva, Eliane Duarte Júlio, Emylli Jasmim, 
Francisca Eliane Cariri, Maria Clara, Maria Eduarda, Nilza Cariri da Silva, 
Raniele Cardoso, Rosa Cariri, Suelen Doroth Cavalcante Sobral, Valderi 
Cariri, Vanda Batista Cariri, Vânia Cariri, Vítor Cariri da Silva, Vitória Fi-
delis de Paulo
Ano: 2020/ País: Brasil/ Duração: 25 minutos/ Class.: Livre 27
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