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Os filmes reunidos pelo Animage em 2016 demonstram 
que a arte da animação está conectada com as principais 
inquietações da sociedade contemporânea.

Questões como políticas urbanas, humanização das 
relações sociais, compartilhamento de protagonismos, 
tolerância às diferenças individuais e livres convivên-
cias culturais perpassam as mostras diagonalmente ao 
lado de reflexões mais existenciais e exercícios de abs-
tração expressiva.

O cinema como entretenimento não é descartado, mas 
tampouco está presente como válvula de escape. Tra-
balhos mais cartunescos, povoados por bonecos, bichos 
falantes ou caricaturas, reafirmam seu espaço no uni-
verso animado, só que sem nunca dominar o panorama 
aqui apresentado.

O Animage reafirma a postura de entender a anima-
ção muito mais como uma arte cultural do que como 
uma indústria comercial. O festival privilegia o risco, 
a ousadia, as ideias, a reinvenção e a utilização de fer-
ramentas digitais ou artesanais como suporte para o 
desenvolvimento da imaginação crítica e do exercício 
da liberdade criativa.

O Animage é uma realização da Rec-Beat Produções, 
com Incentivo Funcultura – Governo do Estado de Per-
nambuco, Patrocínio Caixa Cultural Recife e Apoio do 
Consulado da França, Institut Français, Cinemateca da 
França, Aliança Francesa e Fundação Joaquim Nabuco.

Antonio Gutierrez       Júlio Cavani
direção geral          curadoria



The films gathered by the Animage Festival in 2016 de-
monstrate that the animation art is connected to the 
main concerns of the contemporary society.

Issues such as urban policies, humanization of the social 
relationships, leadership sharing, tolerance to individual 
differences and free cultural coexistence goes diagonally 
through the screenings by more existential reflections 
and exercises of expressive abstraction.

Cinema as entertainment is not discarded, but here it is 
also present as an escape valve. More cartoonish works, 
filled with dolls, talking animals or caricatures, reaffirm 
their spaces in the animated universe, but without domi-
nating the panorama presented here.

The Animage Festival reaffirms its stance of understan-
ding the animation as cultural art more than as com-
mercial industry. The festival privileges risk, boldness, 
ideas, reinvention and the use of digital or crafty tools 
as a support for the development of critical imagination 
and exercise of creative freedom. 

The festival is produced by Rec-Beat Productions, spon-
sored by Caixa Cultural Recife, incentive by Funcultura 
- Government of the State of Pernambuco and support 
from Joaquim Nabuco Foundation, Consulate of France 
and Institut Français.

Antonio Gutierrez       Júlio Cavani
direção geral          curadoria
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4  mostra competitiva

Mostra competitiva
curtas i 

me by you  David Buob // 2016, Alemanha, 5’, Livre

A vida é como um filme de animação, uma cadeia sem fim de múl-

tiplas mudanças, mas diga-me como pode emergir algo melancólico 

de um fluxo tão colorido?

Life is like an animated film, a never-ending chain of multiple changes, but tell me how 
from such a colorful flow can emerge something like melancholy?

sick building syndrome  Chun-Tien Chen & Chen-Yu Yang // 
2015, Taiwan, 4’02”, Livre

É uma cidade sem memórias, mas um cres-

cente labirinto com canteiros de obras, 

arranha-céus, outdoors publicitários que 

seguem conquistando ou sendo conquista-

dos em seus domínios. Os cidadãos vagam e 

eventualmente se perdem em vão, e o espí-

rito fantasmagórico desse espaço sombrio é 

a única coisa a traçar seus caminhos.

It is a city without memories, but a growing maze with construction sites, skyscrap-
ers, advertising billboards that keeps taking over or being taken over their domains. 
Citizens wander around and eventually get lost in vain, and the ghostly spirit of this 
gloomy space is the only one to lead their way.

até a china  Marão // 2015, Brasil, 15’, Livre

Fui pra China só com bagagem de mão. Na China os motociclistas 

usam casaco ao contrário e os restaurantes servem cabeças de pei-

xe, lagostins e enguias. A funcionária do evento estuda cinema e 

gosta de filmes de Kung Fu. Comprei pés de galinha embalados a 

vácuo.

I went to China only with some hand luggage. In China, bikers wear jackets backwards 
and restaurants serve fish heads, lobsters and eels. The employee of the event studies 
cinema and likes Kung Fu films. O bought chicken vacuum-packed chicken feet.

lá vem a papangusa  Chia Beloto // 2016, Brasil, 1’, Livre

Inspirado na rebeldia dos Papangus, figura carnavalesca, a Papan-

gusa luta contra a especulação imobiliária.

Inspired by the defiance attitude of Papangus, characters of the Brazilian carnival, Pa-
pangusa fights against property speculation.
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däwit  David Jansen // 2015, Alemanha, 14’50”, 14 anos

Um jovem lobo, um anjo, um gato. Este filme 

animado na técnica tradicional da xilogra-

vura, conta a história de uma criança aban-

donada que cresce entre lobos após sua 

mãe o resgatar de seu pai violento. Depois 

de uma viagem enigmática cheia de priva-

ções e na busca de identidade ele encontra 

sua paz no perdão.

A wolf child, an angel, a cat. The film animated in the tradition of wood cut technique, 
tells the story of an abandoned child, who grows up with wolfs after his mother rescued 
him from his violent father. After an enigmatic journey full of privations and in quest 
for identity he finds his peace in forgiveness.

kosmos  Daria Kopiec // 2016, Polônia, 2’29”, 17 anos

Kosmos é um filme de animação sobre o corpo. Músculos, pele, cora-

ção, que desejam ser tocados. Sobre o corpo querendo experimentar 

a proximidade com outro corpo.

Kosmos is an animated film about body. Muscles, skin, heart which wish to be touched. 
About body wanting to experience closeness with other body.

radio wave  Ryotaro Miyajima // 2016, Japão, 3’09”, Livre

Emissoras de números foram proeminentemente usadas durante a 

Guerra Fria. Um menino estava sintonizando o rádio na montanha 

de neve e passou a sintonizar o ondas curtas de códigos.

Numbers stations were prominently used during the Cold War. A boy was tuning the 
radio in the snow mountain and happened to tune the shortwave of codes.

fleischwelt  Ara Jo // 2015, Alemanha, 0’52”, Livre

Palpal, uma menininha, bebe o seu chá e 

pensa sobre algo. De repente Federmann 

aparece e nada. O copo de chá não é mais 

um copo, mas parte da cabeça Gugu. Após a 

morte e a dor, Palpal e Gugu enfrentam um 

ao outro.

Palpal,a little girl, drinks her tea and thinks about some-
thing. Suddenly “Federmann” appears and swims. The tea cup is not a cup anymore, 
but part of Gugu´s head. After death and pain, Palpal and Gugu face each other.
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quacksalver  Jorn Leeuwerink // 2015, Países Baixos, 3’26”, 18 anos

Parece apenas um dia normal no escritório do charlatão, mas logo 

as coisas começam a sair totalmente de controlequando um dos 

pacientes decide dar ao doutor uma prova de seu próprio remédio!

It seems just like a regular day at the quack’s office, but soon things get brutally out 
of hand as one of the patients decides to give the doctor a taste of his own medicine!

dinner for few  Nassos Vakalis // 2014, Estados Unidos, 10’10”, 
13 anos

Uma descrição alegórica da nossa socieda-

de. Durante o jantar, o sistema alimenta os 

poucos que tolamente consumem todos os 

recursos, enquanto o resto sobreviver de 

restos. Inevitavelmente a luta para o que 

permanece leva a mudança catastrófica.

An allegorical depiction of our society. During dinner, “the system” feeds the few who 
foolishly consume all the resources while the rest survive on scraps. Inevitably the 
struggle for what remains leads to catastrophic change.

curtas ii 

sonámbulo  Theodore Ushev // 2015, Croácia, 4’20”, Livre

Uma viagem surrealista através de cores e formas inspirado no poe-

ma Romance Sonámbulo de Federico García Lorca. Poesia visual no 

ritmo de sonhos fantásticos e noites apaixonadas.

A surrealist journey through colours and shapes inspired by the poem Romance 
Sonámbulo by Federico García Lorca. Visual poetry in the rhythm of fantastic dreams 
and passionate nights.

elu herman h. rott’iga  Chintis Lundgren // 2015, Estónia, 11’, 
14 anos

Herman é um rato que gosta de beber mui-

to, música grindcore alta e xadrez. Um dia, 

uma gata muito arrumada que tem uma 

queda por machões desarrumados, decide 

se mudar com ele. Ela também traz um as-

pirador de pó, um piano, e o que é pior - uma 

coleção de registros de música clássica.

Herman is a rat who enjoys heavy drinking, loud grind music and chess. One day a very 
tidy cat who has a weakness for messy macho-men, decides to move in. She also brings 
a vacuum cleaner, a piano, and what’s worse - a collection of classical music records.
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the deal  Ewa Smyk // 2015, Polônia, 4’28”, Livre

The Deal é uma curta-metragem de anima-

ção stop-motion sobre o arranjo de casamen-

tos em 1950/60 na fronteira leste-polonesa. O 

roteiro é baseado em uma parte do diário de 

Mikołaj Smyk - o avô do autor.

“The Deal” is a short stop-motion animation on the arrang-
ing of marriages in 1950/60s set in the Eastern-Polish border-
land. The script is based on a part of Mikołaj Smyk’s diary 
- the author’s grandfather.

hereafter  Natália Azevedo Andrade // 2016, Hungria, 3’52”, Livre

Uma pessoa morre. Enquanto se depara com esta nova condição, tenta 

manter a sua humanidade, porém, a sua memória vai desaparecendo.

Someone dies. While facing this new condition, tries to keep his humanity, but his mem-
ory is disappearing.

decorado  Alberto Vázquez // 2016, Espanha, 11’, 12 anos

O mundo é um palco maravilhoso, mas seus personagens são 

vergonhosos.

The world is a wonderful stage, but its characters are disgraceful.

en heng  Wang Yu-zi // 2014, China, 1’25”, Livre

En Heng (Hmm) é um vídeo musical em forma de animação stop-

motion, contando uma história sobre a viagem de um esperma em 

busca de sua alma gêmea. Não dependendo de qualquer instrumen-

to normal, a música é feita através de uma mistura criativa e inte-

gração de sons de objetos reais e vozes humanas que são coletadas 

na vida diária das pessoas.

En Heng(Hmm) is a music video in the form of stop-motion animation, telling a story 
about a sperm’s journey in pursuit of its soul mate. Not relying on any normal instru-
ment, the music is made through a creative mixture and integration of sounds of real 
objects and human voices which are collected in people’s daily lif

sonder during end times  Stephanie Delazeri // 2015, Estados 
Unidos, 6’, Livre

Um cleptomaníaco percorre um shopping center, encontrando pes-

soas e pensamentos.

A kleptomaniac roams a shopping mall, encountering people and thoughts.
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rasgo  Diego Akel // 2015, Brasil, 0’35”, Livre

Uma linha é um rasgo no papel.

A line is a tear in the paper.

sieben mal am tag beklagen wir unser los und 
nachts stehen wir auf, um nicht zu träumen  Susann 
Maria Hempel // 2014, Alemanha, 18’, 16 anos

Um livro de devoção cinematográfica. Ba-

seado em entrevistas com um sofredor im-

prestável (e seus companheiros), que vive-

ram no interior da Alemanha Oriental. Ele 

perdeu a memória em 1989 e acordou em 

vários pesadelos.

A cinematic devotional book. Based on interviews with an unemployable sufferer (and 
his fellows), living in the East German countryside. Who lost his memory in 1989 and 
woke up into several nightmares.

curtas iii 

giz  Cesar Cabral // 2015, Brasil, 7’28”, Livre

Será que as galinhas sonham? Um homem vive a rotina sem descan-

so numa imensa corporação. Incapaz de se relacionar com sua colega 

de trabalho, ele será questionado por um sonho hipnótico, até o pon-

to em que ele não poderá mais perceber se está realmente acordado.

“I wonder if chickens dream”. A man experiences a restless routine in a huge corpora-
tion. Unable to have a relationship with his coworker, he will be questioned by a hipnot-
ic dream until he can no longer notice if he really is awake.

peripheria  David Coquard Dassault // 2016, França, 12’, Livre

Uma viagem ao coração de uma grande e abandonada moradia 

social do governo. Peripheria retrata um ambiente urbano se tor-

nando selvagem: a Pompéia moderna, onde o vento sopra e cães 

vagueiam, seguindo os restos da vida humana.

A journey into the heart of a large and abandoned council estate. Peripheria portrays 
an urban environment becoming wild: a modern Pompeii where the wind blows and 
dogs roam, tailing the remains of human life.

what happens in your brain if you see a german 
word like...?  Zora Rux // 2015, Alemanha, 5’20”, 12 anos

Uma viagem surreal no mundo de uma palavra alemã extrema-

mente longa.

A surreal trip into the world of an extremely long german word.



mostra competitiva  9

l’heure du thé  Guillaume Blanchet // 2015, França, 4’02”, Livre

Eles saem em milhões, de muitos lugares, 

fugindo de um perigo ou um conflito, na 

maioria das vezes arriscando suas vidas. 

Seus sonhos são muitas vezes quebrados, 

mas eles continuam tentando. Assim como 

esses dois sacos de chá, fadados a um afo-

gamento lento, mas que decidiram o contrá-

rio. Somos todos feitos de esperança.

They leave by millions, from many places, fleeing a danger or a conflict, most of the 
time risking their lives. Their dreams are often shattered, but they keep on trying. Just 
like those two tea bags, fated to drown slowly, but who decided otherwise. We are all 
made of hope.

ruben leaves  Frederic Siegel // 2015, Suíça, 5’, Livre

No caminho para o trabalho, Ruben é as-

sombrado por pensamentos obsessivos-

compulsivos; a porta da frente está tran-

cada? O fogão está realmente desligado? 

À medida que a mente criativa de Ruben é 

invadida por cenários cada vez mais absur-

dos, realidade e imaginação começam a se 

fundir...

On his way to work, Ruben is haunted by obsessive-compulsive thoughts; is the front 
door locked? Is the stove really turned off? As Ruben’s creative mind is invaded by in-
creasingly absurd scenarios, reality and imagination begin to merge…

animation hotline, 2015  Dustin Grella // 2015, Estados Unidos, 
7’05”, 15 anos

Animation Hotline é uma série de mais de 150 mensagens de secre-

tária eletrônica de contribuição coletiva que foram sendo animadas 

desde 2011. Esta documentário-coleção apresenta histórias verdadei-

ras de vidas únicas.

Animation Hotline is a series of over 150 crowd-sourced telephone answering machine 
message that have been being animated since 2011. This documentary collection fea-
tures only real life stories.

golden egg  Srinivas Bhakta // 2016, Singapura, 8’20”, Livre

Um pássaro doméstico passa por problemas com seus donos 

gananciosos.

A pet bird goes through a trouble time with its greedy owners.
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opia  Shanta Jethoe // 2016, Países Baixos, 5’07”, 15 anos

Uma garotinha inquisitiva procura comprar um sorvete. Ela então 

se vê em um encontro com as crianças do bairro, que parecem ques-

tionar sua presença.

An inquisitive, little girl sets out to buy herself some ice cream. She then finds herself 
in an encounter with the neighbourhood children, who seem to question her presence.

trial & error  Antje Heyn // 2016, Alemanha, 5’27”, Livre

Um filme sobre um botão da camisa perdido, uma tia perfeccionista, 

gatos ocupados, papagaios assustados - e um amigo há muito perdido.

A film about a lost shirt button, perfectionist aunts, busy cats, startled parrots—and a 
long-lost friend.

az sarzaminhaye sharghi  Sarah Tabibzadeh // 2015, Irã, 5’, Livre

A história de um amor familiar entre um jovem casal nas terras orien-

tais que vivem num bairro de gravidade. O ponto principal de seu en-

contro, separação e união é a música: uma arte que torna mais fácil a 

difícil experiência do amor.

The story of a familiar love between a young couple in the eastern lands who live neigh-
borhood of gravity. Main point of their meeting, separation and Join is music: an art 
that makes easier difficult experience of love.

curtas iv 

los aeronautas  León Fernández // 2016, México, 11’, Livre

Uma tribo sobrevive no meio do deserto so-

bre as escassas colheitas de uma paisagem 

estéril. Soo’goh, o membro mais fraco do clã, 

procura superar todos os obstáculos e alcan-

çar os verdes pastos do paraíso que todos 

anseiam.

A tribe survives in the middle of the desert on the meager pickings of a barren land-
scape. Soo´goh, the weakest member of the clan, seeks to overcome all obstacles and to 
reach the green pastures of the paradise that they all yearn for.

a single life  Job Roggeveen, Joris Oprins e Marieke Blaauw // 
2014, Países Baixos, 2’15”, Livre

Quando toca um misterioso single de vinil, de repente Pia consegue 

viajar por sua vida.

When playing a mysterious vinyl single, Pia is suddenly able to travel through her life.
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parallel lines  Valentina Stanislavskaia // 2015, Estados Unidos, 
5’35”, Livre

Um viajante curioso vagueia tropeçando nos problemas de outras 

pessoas.

A curious traveler wanders around stumbling into other people’s problems.

skameiki np. 0458  Ivan Maximov // 2015, Rússia, 6’32”, Livre

Algumas situações absurdas em bancos de parques.

Some absurd situations around the park benches.

brutalism  Jessica Poon // 2014, Estados Unidos, 3’, Livre

A alegoria política expressa na destruição do estilo clássico por um 

gigante que domina a cidade, e a reconstrução de um outro estilo ar-

quitetônico, o Brutalismo. Esta obra avalia o abandono das expres-

sões pessoais e interação humana substituídas pela indiferença fria 

e violenta.

A political allegory expressed with the destruction of the classical style by a giant that 
overpowers the city, and the reconstruction of another architectural style, Brutalism. 
This piece evaluates the abandonment of personal expressions and humanly interac-
tion in replacement of coldness, violent and indifference.

un obus partout  Zaven Najjar // 2015, França, 8’50”, Livre

Beirute, 1982. Para chegar a sua noiva, Ga-

briel // 20, tem de atravessar uma ponte 

guardada por vários atiradores. Toda a ci-

dade está à espera da partida de abertura 

desta noite da Copa do Mundo de futebol 

de 1982. Será que os atiradores estarão as-

sistindo o jogo e permitirão que o Grabiel e 

seu amigo Mokthar atravessem a ponte em sua antiga Plymouth?

Bierut 1982. To reach his fiancé, Gabriel // 20, has to cross a bridge guarded by numerous 
snipers. All the city is waiting for tonight’s opening match of the 1982 football world 
cup. Will the snipers be watching the game and allow the Grabiel and his friend Mok-
thar to cross the bridge in their old Plymouth?

stop peeping  Wong Ping // 2014, Hong Kong, 3’48”, 10 anos

Uma história sobre meu vizinho e eu num verão quente.

A story about me and my neighbor in a hot summer.
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du plomb dans la tête  Aurore Peuffier // 2016, França, 7’41”, 
Livre

Um lobo é morto e levado à aldeia como um troféu. Mas o animal 

não está morto e a bala alojada em seu crânio tem repercussões em 

sua sua psique.

A wolf is taken down and brought back to the village as a trophey. But the animal is not 
dead and the bullet lodged in its skull and has repercussions on its psyche.

caramelman  Jihye Jung // 2015, Coreia do Sul, 3’10”, Livre

Em Caramelman, um homem se derretendo em caramelo. Ao longo da 

animação, a realidade e um mundo imaginário são misturados. Na rea-

lidade, o personagem vive sua vida de rotina ocupada, e fica cansado e 

exausto. Seu estado de espírito e condição é mostrado através do mun-

do imaginário onde ele se transforma em caramelo; o mais cansado.

In Caramelman, a man melting into caramel. Throughout the animation, reality and 
an imaginary world are mixed. In the reality, the character lives his busy routine life, 
and he becomes tired and exhausted. His mood and condition is shown through the 
imaginary world where he changes into caramel; the more tired.

coda  Alan Holly // 2013, Irlanda, 9’, Livre

Uma alma perdida tropeça bêbada pela cidade. Em um parque, a 

morte o encontra e mostra muitas coisas.

A lost soul stumbles drunken through the city. In a park, Death finds him and shows 
him many things.

curtas v 

petrova šuma  Martina Mestrovic // 2016, Croácia, 8’25”, Livre

Uma parábola universal sobre as diferen-

ças, contada em três cores. A história sobre 

o natural e os excluídos, o normal e o inco-

mum; um duelo entre oposições binárias 

aprendidas. O filme reflete sobre uma ques-

tão importante: Se a nossa natureza não é 

uma ameaça para ninguém, então quem 

ou o que nos impede de viver a nossa vida 

– possivelmente.

A universal parable about differences, told in three colours. A story about the natural 
and the excluded, the normal and the uncommon; a duel between learned binary oppo-
sitions. The film reflects on an important issue: If our nature isn’t a threat to anyone, 
then who or what prevents us from living our life – possibly.
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beach flags  Sarah Saidan // 2014, França, 13’19”, Livre

Vida é uma jovem salva-vidas iraniana. Po-

pular em sua equipe, ela está determinada 

a lutar para ser a única a participar de uma 

competição internacional na Austrália. No 

entanto, quando Sareh, tão rápida e talen-

tosa quanto ela, se junta à equipe, Vida terá 

que enfrentar uma situação inesperada.

Vida is a young Iranian lifeguard. Popular on her team, she is determined to fight in or-
der to be the one to participate in an international competition in Australia. However, 
when Sareh who is as fast and talented as her, joins the team, Vida will have to face an 
unexpected situation.

i said i would never talk about politics  Aitor Oñederra 
// 2015, Espanha, 3’30”, 14 anos

O Sr. Mariano viaja de avião e vai a um restaurante famoso, cuja 

especialidade é carne natural e de qualidade, baixo teor de gordura 

e sem colesterol.

Mr. Mariano travels by plane and goes to a famous restaurant, whose specialty is natu-
ral, quality, low-fat and no cholesterol meat.

velodrool  Sander Joon // 2016, Estônia, 6’11”, 12 anos

Um motociclista viciado fica sem cigarros. Ele participa de a uma 

corrida para conseguir mais, mas tem que ter a ajuda de algumas 

pessoas peculiares no público para permanecer na competição.

An addicted biker runs out of cigarettes. He joins a race to get more, but has to take help 
from some peculiar people in the audience to stay in the competition.

the wrong end of the stick  Terri Matthews // 2016, Reino 
Unido, 9’40”, 16 anos

Malcolm Fetcher é um professor neurótico, 

de meia-idade perdido em um casamento 

sem graça com sua esposa há vinte anos, Be-

verly. Enquanto encara uma crise de identida-

de desgastante, seu casamento se desintegra 

e ele é forçado a expressar um desejo profun-

do, escondido...

Malcolm Fetcher is a neurotic, middle-aged teacher lost in a dull marriage with his wife 
of twenty years, Beverly. As he faces an all-consuming identity crisis, their marriage 
disintegrates and he is forced to express a deep, hidden desire..
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hipopotamy  Piotr Dumala // 2014, Polônia, 12’29”, 16 anos

Algumas mulheres e crianças nuas estão 

tomando banho de rio. Elas estão sendo 

secretamente observados por um grupo 

de homens, que, em determinado momen-

to decidem abordá-las, de forma violenta, 

como se inspirados pelo comportamento 

dos hipopótamos.

A few naked women and children are bathing in a river. They are being secretly ob-
served by a group of men, who, at one point decide to approach them, in a violent man-
ner, as if inspired by the behaviour of hippopotamuses.

the five minute museum  Paul Bush // 2015, Reino Unido, 7’, Livre

Esta é uma brincadeira pelos museus da Inglaterra e da Suíça em 

que os objetos expostos ganham vida e revelam as histórias de sua 

criação. É uma celebração da diversidade caótica evocada pela mão 

humana e pela mente, e a excentricidade das coleções dos museus.

This is a romp through the museums of England and Switzerland in which the objects 
on display come to life and reveal the stories of their creation. It is a celebration of 
the chaotic diversity conjured by the human hand and mind, and the eccentricity of 
museum collections.

curtas vi 

blue eyes - in harbor tale  Yuichi Ito // 2014, Japão, 8’, 12 anos

Em uma cidade portuária Y, há muitos arte-

fatos antigos que começaram a ganhar vida 

mais por mais tempo. Um pedaço de tijolo 

vive como um guia para os hóspedes do ex-

terior. Um dia, acontece de ele conhecer uma 

menina boneca num rio e outra pequena his-

tória começa...

In a port town “Y”, there are many old artefacts started to come alive over long period of 
time. A piece of brick lives as a guide for guests from overseas. One day, he happens to 
meet a doll girl on a river and another tiny story begins...

quando os dias eram eternos  Marcus Vinicius Vasconcelos 
// 2016, Brasil, 12’, 10 anos

Filho retorna à sua casa de infância para cuidar da mãe em seus 

últimos dias de vida.

A son returns to this childhood house to take care of this mother on her last days alive.
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rascunho da bíblia  Márcia Deretti e Márcia Júnior // 2015, 
Brasil, 1’35”, Livre

Nós estamos indo, Satanás, para a política brasileira. E as portas do 

inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.

We’re going, Satan, to the Brazilian politics. And the gates of hell shall not prevail 
against the Lord’s church.

historias contaminadas  Denis Chapon // 2014, Argentina, 
9’, Livre

Em 5 capítulos curtos, esta coleção representa ironicamente como 

os comportamentos destrutivos humanos parece ser as maiores 

ameaças à espécie humana. Ou é a sua estupidez?

In 5 short chapters, this collection ironically depicts how the human destructive behav-
iors seems to be the biggest threats to human kind. Or is it its stupidity?

la vie magnifique sous l’eau  Joël Vaudreuil // 2015, Canadá, 
15’45”, Livre

Quando damos um olhar mais atento à magnífica vida subaquática, 

percebemos como é, ao mesmo tempo, tão misteriosa e tão familiar.

When we take a closer look to The Magnificent Life Underwater, we realize how it is at 
the same time, so mysterious and so familiar.

100 años genocidio armenio  Pablo Gostanian // 2015, 
Argentina, 3’36”, 18 anos

No ano especial de 2015, nós fizemos esse 

curta de animação tradicional curto para 

o centenário do genocídio armênio. O go-

verno turco nega até hoje que o genocídio 

ocorreu. Já se passaram cem anos hoje, 24 

de Abril, e nós continuaremos lutando até 

o reconhecimento. Esta é uma pequena ho-

menagem às 1.500.000 vítimas.

In this special year 2015, we did this cell animation short for the Armenian Genocide 
centenary. The Turkish government denies to the date that the genocide took place. It 
has passed a hundred years, today April 24th, and we`ll keep on fighting till recogni-
tion. This is a small tribute to the 1.500.000 victims.

vieil ours  Chen Chen // 2016, França, 11’32”, Livre

Um urso velho vive num apartamento com uma jovem senhora. 

Mesmo ela cuidando dele, ele fica fora de controle, sonhando cada 

vez mais em voltar à floresta.

An old bear, lives in an appartement, with a young lady. Even though she takes care of 
him, the bear becomes uncontrollable, dreams more and more to get back in the forest.
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curtas vii 

kinki  Izumi Yoshida // 2015, Polônia, 10’12”, 18 anos

‘Kinki’ é um filme de animação abstrata que 

combina os gêneros de horror e suspense 

psicológico. O personagem principal, um 

assassino, grava imagens em sua mente que 

ele então usa para reconstruir seus crimes.

‘Kinki’ is an abstract animated film that combines the genres 
of horror and psychological thriller. The main character, a murderer, records images in 
his mind which he then uses to reconstruct his crimes.

hummingbird’s wings  Dustin Grella // 2015, Estados Unidos, 
1’48”, Livre

Curta experimental que supera a diferença entre a ação ao vivo e a 

animação, documentário e a poesia.

Experimental Short bridging the gap between live action and animation, documentary 
and poetry.

sredi chernyh voln  Anna Budanova // 2016, Rússia, 11’, Livre

História baseada numa antiga lenda do norte em que as almas 

das pessoas afogadas se transformavam em animais marinhos. 

Hunter rouba a pele da menina-foca e ela não pode voltar a ser 

um animal. Ela se tornou sua esposa, mas mais frequentemente 

olhando para o mar.

Story based on north ancient legend in which souls of drowned peoples turned on into 
sea animals. Hunter steals seal- girl skin and she can’t turn back into an animal. She 
became his wife, but more often glancing at the sea.

yöperhonen  Annika Dahlsten // 2015, Finlândia, 5’03”, Livre

Memento mori - lembre-se que você deve morrer. A viagem de uma 

borboleta torna-se uma metáfora melancólica da vida humana, per-

dido em um mundo desconhecido.

Memento mori - remember that you must die. The journey of a butterfly becomes a 
melancholic metaphor of a human life, lost in an unknown world.

saison 1992  Brigitte Archambault // 2014, Canadá, 8’09”, 15 anos

Numa arena, membros de uma equipe estão se preparando para 

atuar. Em frente a uma multidão furiosa, eles tentam impressionar 

o público, a fim de sobreviver

In an arena, members of a team are preparing to perform. In front of a raging crowd, 
they try to impress the audience in order to survive
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cachorro loko  Igor Shin Moromisato // 2015, Alemanha, 5’30”, 
14 anos

Congestinamento imobiliza toda uma gran-

de cidade, no Brasil somente os Cachorros 

Lokos, com suas manobras audaciosas so-

bre suas motos, conseguem se manter em 

movimento. Mas não são de tudo que eles 

conseguem desviar.

Traffic jams immobilize all big cities, in Brazil, only the “Krazy Dogs” with their auda-
cious maneuvers on their motorcycles, can keep moving. But they cannot direct away 
from everything.

o ex-mágico  Mauricio Nunes e Olimpio Costa // 2016, Brasil, 
11’11”, 12 anos

A triste história de um mágico que percebeu tardiamente a beleza 

da sua condição especial. Baseado no conto O Ex-Mágico da Taber-

na Minhota, de Murilo Rubião.

The sad story of a magician who realized late the beauty of his special condition. Based 
on the short story “The Former Magic of Tavern Minhota” by Murilo Rubião.

novell  Inka Matilainen // 2014, Finlândia, 7’17”, Livre

Novell é um filme sobre a brecha entre os mundos das crianças e 

dos adultos e a mudança inevitável que o crescimento traz contada 

através de encontro entre menina e um cavalo.

Novell is a film about the breach between childs and adults world and the inevitable 
change that growth brings told via encounter between girl and a horse.

curtas viii 

a love story  Anushka Kishani Naanayakkara // 2016, Reino Unido, 
7’04”, Livre

Um conto poderoso sobre o amor frente a frente com a escuridão.

A powerful tale about love faced with darkness.

the noise  Pooya Razi // 2014, Canadá, 17’, Livre

A vida de um jovem em um prédio de apartamentos é invadida por 

normas públicas depois que um vizinho o acusa de levar um estilo 

de vida imoral e exige que outros residentes intervenham. Usando 

áudios reais documentados, o filme explora a linha entre a privaci-

dade individual e o ruído público.
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A young man’s life in an apartment building gets invaded by public norms after a 
neighbour accuses him of leading an immoral lifestyle and demands that other res-
idents intervene. Using real documented audio footage, the film explores the line be-
tween individual privacy and public “noise”.

gyros dance  Piotr Loc Hoang Ngoc // 2016, Polônia, 14’39”, 15 anos

Em uma cidade lotada e com muita luz do 

sol dois ratos vivem juntos sob o mesmo teto, 

próximos e bem diferentes um do outro. A 

casa também é o local de trabalho deles, o 

trabalho é chato e difícil. Ele está bem com 

isso, ela sonha em ser uma estrela de TV.

In a city where it’s crowded and a lot of sunshine two mice live together under one roof, 
close to each other and very different. The house is also their place of work, the work is 
boring and hard. He is fine with that, she dreams of being a TV star.

rock is not an attitude  Xiaoxiao Tang // 2014, Estados Unidos, 
5’09”, Livre

Quatro personagens de fantoche formam uma banda de rock fe-

liz. Através de uma entrevista, há alguns flashbacks sobre o que 

estavam fazendo antes da banda. A vida é curta, a banda precisa 

para destruir seu passado antes que eles realmente construam algo 

novo. Rock não é apenas uma atitude.

Four puppeted characters form a happy rock band. Through an interview, there are some 
flashbacks about what they’re doing before this band. Life is short, the band needs to 
destroy their past before they really build something new. Rock is not only an attitude

bárbara balaclava  Thiago Martins de Melo // 2016, Brasil, 
14’37”, Livre

Bárbara balaclava é uma metanarrativa baseada nas histórias existen-

tes na obra de Thiago Martins de Melo e lida através de arquétipos do 

Tarot. Cosmogônica, barroca, híbrida e cíclica, percorre a trajetória de 

uma mártir anônima desde a desapropriação e massacre de sua aldeia 

e sua morte sob tortura policial até sua experiência como encantada 

encontrando a si mesma em encarnação anterior e culminando em seu 

batismo no coração de Pindorama. bárbara balaclava é uma narrativa 

anarco-xamanista de transcendência da luta anticolonialista.

Barbara balaclava is a metanarrative based on existing stories in the work of Thiago Mar-
tins de Melo and read by Tarot archetypes. Cosmogonic, baroque, hybrid and cyclical, it 
traverses the path of an anonymous martyr since the dispossession and massacre of his 
village and his death under police torture to his experience as “delighted” finding herself in a 
previous incarnation and culminating in his baptism in the heart Pindorama. barbara bal-
aclava is an anarcho-shamanistic narrative of transcendence of the anticolonial struggle.



mostra competitiva infantil  19

Mostra competitiva InfantiL
infantil i 

utö  David Buob // 2014, Alemanha, 7’38’, Livre

Em Utö, a ilha habitada mais ao sul da Fin-

lândia, um triângulo amoroso incomum 

está tomando forma. Qual é a diferença en-

tre movimentos de dança provocados pela 

alegria e movimentos selvagens conduzi-

dos por raiva?

On Utö, the southernmost inhabited island in Finland, an unusual love triangle is tak-
ing shape. What’s the difference between dance moves sparked by joy and wild move-
ments driven by rage?

monsieur lune  Julien Seze // 2014, França, 4’44”, Livre

Um conto cósmico ou o épico do Sr. Lune.

A cosmic tale or the epic of Mr Lune.

feathers  Hands On Deck // 2016, Canadá, 6’02”, Livre

Uma mãe e sua filha devem lidar com uma mudança muito incomum.

A mother and her daughter must cope with a very unusual change.

pyracantha  Negareh Halimi // 2015, Irã, 6’21”, 6 anos

O sol nasce e a Natureza e todos os seus habitantes acordam. Um 

deles, sozinho, sai de casa em busca de seu alimento favorito, Pyra-

cantha...

The sun rises, and Nature and all its inhabitants wake up. One of them, alone, leaves 
home in search of his favorite food, Pyracantha…

nimbus - o caçador de nuvens  Marco Nick // 2016, Brasil, 
16’43”, Livre

Quando uma grande tempestade toma con-

ta do vilarejo, Nimbus precisa iniciar uma 

fantástica aventura pela floresta para cap-

turar as grandes e furiosas nuvens.

When a great storm takes over a smal village, Nimbus needs 
to stard a fantastic adventure through the woods to capture 
the big and furious clouds.
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etwas  Elena Walf // 2015, Alemanha, 7’, Livre

Petróleo, ouro e fogo são os tesouros dentro das imponented mon-

tanhas gigantes. Para a pequena montanha é impossível continuar 

com isso. Ele está apenas com a posse desta minúscula, estranha e 

inútil ALGUMA COISA.

Oil, gold and fire are the treasures inside the proud giant mountains. For the lit-
tle mountain it’s impossible to keep up with that. He’s just in possession of this tiny, 
strange and useless SOME THING.

soberano papeleo  Lala Severi // 2014, Uruguai, 2’52”, Livre

Um funcionário que passa suas horas ar-

quivando registros é surpreendido por um 

papel em branco que vai mostrar várias 

possibilidades de mudança. Uma breve his-

tória da burocracia e uma referência simbó-

lica à falta de liberdade dos seres humanos.

Un empleado que pasa sus horas archivando expedientes es sorprendido por un papel 
en blanco que le mostrará varias posibilidades de cambio. Una breve historia de la “bu-
rocracia” y una referencia simbólica a la falta de libertad de los seres humanos.

the red herring  Leevi Lemmetty // 2015, Finlândia, 6’30”, Livre

Uma comédia de animação sobre um grupo de pinguins que se tor-

na ganancioso demais para seu próprio bem.

An animated comedy about a group of penguins who get too greedy for their own good.

infantil ii 

chiaroscuro  Daniel Drummond // 2014, Brasil, 7’48”, Livre

Em um lugar desolado, uma descoberta por 

uma entidade misteriosa coloca em movi-

mento uma perseguição através do espaço 

abstrato. Como dois organismos competem 

pela luz em meio à escuridão, a história 

deles revela a natureza volátil do poder. 

Chiaroscuro é um exercício de estética mi-

nimalista, onde fica a cargo do público ligar 

os pontos.

In a desolate place, a discovery by a mysterious entity sets in motion a chase through 
abstract space. As two organisms compete for the light amid the darkness, their story 
reveals the volatile nature of power. “Chiaroscuro” is an exercise in minimalist aesthet-
ics, where it is up to the audience to connect the dots.
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koyaa roza  Kolja Saksida  // 2014, Eslovênia, 3’30”, Livre

Koyaa, um jovem estudante de montanhas, vive em uma borda ro-

chosa acima das nuvens com o seu velho fiel amigo, o Corvo. Obje-

tos do cotidiano em torno dele continuam a ganhar vida em formas 

criativas, criando todos os tipos de aventuras.

Koyaa, an optimistic young mountain fellow, lives on a rocky ledge above the clouds to-
gether with his trusty old friend, the Raven. Everyday objects around him keep coming 
to life in imaginative ways, creating all kinds of adventures.

tis  Chloë Lesueur  // 2016, França, 9’02”, Livre

Uma imóvel folha de papel em branco. Uma 

silhueta aparece delineada abaixo de sua 

superfície. Aqui está o nosso herói, TIS. Ele 

se esforça e consegue se libertar da folha de 

papel, mas seus pés permanecem ligados a 

ela. À distância, ele vê uma multidão de se-

res semelhantes a ele. 

A still, blank sheet of paper. A silhouette appears delineated beneath its surface. Here 
is our hero, TIS. He struggles and manages to free himself from the sheet of paper, but 
his feet remain attached to it. In the distance, he sees a crowd of beings similar to him.

vagabond  Pedro Ivo Carvalho // 2015, Dinamarca, 7’25”, Livre

Seguindo o sequestrador de seu cão através de uma cidade implaca-

velmente em movimento, o caloroso vagabundo Dio descobre como 

a sociedade ruim foi embora para acompanhar o seu ritmo.

Following his dog’s kidnapper through a relentlessly moving city, the warmhearted 
vagabond Dio discovers how bad society has gone to keep up its pace.

extra champignons  Lori Malépart-Traversy // 2015, Canadá, 2’, Livre

Metade documentário animado e metade 

vídeo de música, este filme apresenta cogu-

melos dançando e transformando ao som 

de guitarras.

Halfway between animated documentary and music video, 
this film presents mushrooms dancing and transforming to 
the sound of guitars.
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a taste of reign  Stefan Katani // 2015, Sérvia, 4’29”, Livre

Um conflito entre um homem e um aliení-

gena por uma coroa mística torna-se um 

duelo entre a racionalidade e o instinto, en-

tre o humano e o animal.

A conflict between a man and an alien over a mystical crown 
becomes a duel between rationality and instinct, between 
the human and the animal.

pawo  Antje Heyn // 2015, Alemanha, 7’39”, Livre

PAWO (palavra tibetana para ser corajoso) é a aventura mágica de 

uma figura de brinquedo, que se encontra em um mundo curioso. 

Graças a alguns companheiros estranhos, ela gradualmente se tor-

na consciente de sua força e habilidades.

PAWO (Tibetan for “being brave”) is the magical adventure of a little toy figure, who 
finds herself in a curious world. Thanks to some strange companions, she gradually 
becomes aware of her strength and skills.

el pescador  Willka Romero e Mayra Buxareo // 2015, Argentina, 
2’38”, Livre

El Pescador - Inspirado no trabalho de Joaquín Torres García, este 

curta narra o dia de um pescador, que incorpora a narrativa de tela 

partida do cinema, com a estética construtivista da sua pintura.

El Pescador Inspirados en la obra de Joaquín Torres García, este corto narra el día de 
un pescador, incorporando la narrativa de la pantalla partida del cine, con la estética 
constructivista de su pintura.

hypertrain  Etienne Kompis & Fela Bellotto // 2016, Suíça, 3’35”, 
Livre

Em uma viagem de trem através das dimensões espaciais e tempo-

rais o viajante de repente se depara consigo mesmo. #cat

On a train trip through spatial and temporal dimensions the traveller suddenly comes 
across himself. #cat

fulfilament  Rhiannon Evans // 2015, Reino Unido, 7’33”, Livre

Um stop motion inovador utilizando bone-

cos iluminados para mostrar a busca de um 

pensamento perdido para se tornar uma 

grande idéia.

An innovative stop motion using illuminated puppets to 
show a lost thought’s quest to become a great idea.
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Mostra parque
parque i 

òrun àiyé: a criação do mundo  Jamile Coelho e Cintia 
Maria // 2015, Brasil, 12’, Livre

Òrun Àiyé mostra a jornada de Oxalá (Carli-

nhos Brown) para criar o mundo. Orunmilá 

(Jorge Washighton), Oduduwa (Fábio San-

tana), Exú e Nanã terão papel fundamental 

para o desfecho dessa história.

Orun Aiye shows the journey of Oxalá (Carlinhos Brown) to 
create the world. Orunmilla (Jorge Washighton), Oduduwa (Fabio Santana), Exú and 
Nanã will have key role in the outcome of this story.

fishwitch  Adrienne Dowling // 2016, Irlanda, 9’59”, Livre

Um conto de fadas em stop motion onde uma criatura aquática ten-

ta ganhar o coração de uma bruxa do mar.

A stop motion fairytale in which an aquatic creature tries to win the heart of a sea-witch.

el nen i l’eriçó  Marc Riba & Anna Solanas // 2016, Espanha, 3’, 
Livre

Uma criança está subindo uma colina. Lá, ele vai encontrar um ou-

riço peculiar.

A kid is climbing a hill. Over there, he is going to meet a peculiar hedgehog.

mobilis  Diego Akel // 2014, Brasil, 0’48”, Livre

Um experimento móvel.

A mobile experiment.

stakleni covjek  Daniel Suljic // 2015, Croácia, 6’, Livre

Movendo-se através de um mundo cheio de 

scanners e algoritmos de vigilância, enquan-

to frivolamente usa diferentes redes sociais, 

formulários on-line e cartões de crédito, o 

homem de hoje dá sua privacidade volunta-

riamente. Um cidadão decente não tem nada 

a esconder. Somente os criminosos.

Moving through a world filled with scanners and surveillance algorithms, while frivolous-
ly using different social networks, online forms and credit cards, the man of today gives 
away his privacy voluntarily. A decent citizen has nothing to hide. Only criminals do.
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gaidot jauno gadu  Vladimir Leschiov // 2016, Letônia, 8’, 7 anos

A carta de uma solitária gari para uma pessoa desconhecida, escrita 

no primeiro dia do Ano Novo: um ano gasto observando as estações 

e sonhando com um milagre para o Ano Novo seguinte.

A lonely woman street cleaner’s letter to unknown person, written on the first day of 
the New Year: a year spent observing the seasons and dreaming of a miracle for the 
following New Year.

ślady ulotne  Agnieszka Waszczeniuk // 2016, Polônia, 8’, Livre

O filme é a história do homem e sua relação 

com a natureza - a natureza de que somos 

parte; que tem a capacidade de se renovar, 

morrendo e re-retornando à vida. Uma at-

mosfera irreal e vento constantemente so-

prando que pode destruir, mas também dá 

esperança para o nascimento de algo novo.

The film is the story of man and his relationship with nature - the nature of which we 
are the part; which has the ability to renew themselves, dying and re-return to life. Un-
real atmosphere and constantly blowing wind that can destroy, but it also gives hope 
for the birth of something new.

fulfilament  Rhiannon Evans // 2015, Reino Unido, 7’33”, Livre

Um stop motion inovador utilizando bonecos iluminados para 

mostrar a busca de um pensamento perdido para se tornar uma 

grande idéia.

An innovative stop motion using illuminated puppets to show a lost thought’s quest to 
become a great idea.

parque ii 

vagabond  Pedro Ivo Carvalho // 2015, Dinamarca, 7’25”, Livre

Seguindo o sequestrador de seu cão através 

de uma cidade implacavelmente em movi-

mento, o caloroso vagabundo Dio descobre 

como a sociedade ruim foi embora para 

acompanhar o seu ritmo.

Following his dog’s kidnapper through a relentlessly moving 
city, the warmhearted vagabond Dio discovers how bad soci-
ety has gone to keep up its pace.



mostra parque  25

miss & grubs  Jonas Brandão e Camila Kamimura // 2015, Brasil, 
9’53”, Livre

Era uma vez, em uma Floresta Escura onde 

nem um raio de luz, nem de amor, consegui-

ram penetrar, uma roedorazinha perfeita 

que vivia perfeitamente solitária em uma 

perfeita casa-ovo, na qual tudo se encaixava 

e funcionava perfeitamente bem.

Once upon a time, in a Dark Forest where no ray of light or love could penetrate, a little 
rodent that was living perfectly lonely at a perfect egg-house, where everything fitted 
and worked perfectly fine.

la valse mécanique  Julien Dykmans // 2015, França, 5’47”, Livre

The Mechanical Waltz é uma história de bonecos que vivem em um 

mundo totalitário. Eles são destinados a promulgar a mesma rotina, 

controlada por seus senhores. Mas hoje é o dia que os liberta do co-

tidiano mecânico, e os libera numa bela valsa de liberdade.

The Mechanical Waltz is a story of puppets living in a totalitarian world. They are des-
tined to enact the same routine, controlled by their masters. But today is the day that 
frees them from the mechanical quotidian, and releases them into a beautiful waltz 
of freedom.

el trompetista  Raúl Robin Morales Reyes // 2014, México, 10’, Livre

Um trompetista preso na rigidez de uma banda militar descobre 

seu poder criativo e, através da expressão de sua própria música, 

encontra a liberdade.

Un trompetista atrapado en la rigidez de una banda de guerra descubre su poder crea-
dor y, mediante la expresión de su propia música, encuentra la libertad.

finito  Mauricio Bartok // 2016, Brasil, 3’, Livre

O tempo passa para todos e a cada escolha uma renuncia.

Time goes by for everyone and in every choice there is a waiver.

beto  Dante Sorgentini // 2015, Argentina, 4’, Livre

Beto é um menino, e tem Síndrome de 

Down. Apresenta com humor a maneira 

como ele e seus pais resolvem seus conflitos 

cotidianos resgatando os valores de cada 

situação.

Beto is a boy, and has Down Syndrome. Presents with humor 
the way he and his parents solve their everyday conflicts rescuing the values of every 
situation.
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orvalho  Diego Akel // 2015, Brasil, 1’02”, Livre

Animando o orvalho num dia de chuva.

Animating the dew on a rainy day.

whooopadoo  Kalina Horon // 2015, Polónia, 1’03”, Livre

O filme é sobre fff hhhh anaudhddh hhhaaa rrroooqqqqq e 

gggyyyuuuu contém cerca de 500 desenhos e música composta e 

tocada por mim no violino.

The film is about fff hhhh anaudhddh hhhaaa rrroooqqqqq and gggyyyuuuu contains 
around 500 drawings and music composed and played by me on violin.

hugo bumfeldt  Éva Katinka Bognár // 2015, Hungria, 12’02”, 3 anos

O filme é sobre um menino alienígena, 

Hugo, que está vivendo em um planeta 

pequeno e distante. Um dia ele ganha seu 

primeiro animal de estimação de presente 

- um verdadeiro mergulhador tirado da Ter-

ra. Sua excitação com o mergulhador não 

tem limites e, em seu egoísmo infantil, ele 

não percebe que está jogando seus jogos terríveis mas fofo com um

The film is about an alien boy, Hugo, who’s living on a small, far-away planet. One day 
he gets his first pet as a present – a real scuba diver taken from Earth. His excitement 
about the diver knows no limits, and in his childlike selfishness he doesn’t realize that 
he’s playing his terrible yet cute games with an inte

lá vem o homem da meia noite  Chia Beloto // 2016, Brasil, 
1’, Livre

Inspirado na figura dos bonecos gigantes de 

carnaval, em especial do Homem da Meia 

Noite, cuja saída marca o início do Carnaval 

de Olinda, nosso boneco é abduzido por um 

disco voador em plena festa e chega num 

planeta desconhecido.

Inspired by the giant carnival figures, especially the Midnight Man, whose moment of 
coming out marks the beginning of the Carnival of Olinda, our figure is abducted by a 
flying saucer in full party and arrives in an unknown planet.
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parque iii 

utö  David Buob // 2014, Alemanha, 7’38”, Livre

Em Utö, a ilha habitada mais ao sul da Finlândia, um triângulo amo-

roso incomum está tomando forma. Qual é a diferença entre movi-

mentos de dança provocados pela alegria e movimentos selvagens 

conduzidos por raiva?

On Utö, the southernmost inhabited island in Finland, an unusual love triangle is tak-
ing shape. What’s the difference between dance moves sparked by joy and wild move-
ments driven by rage?

gurium  Ana Fernandez Comes // 2015, Argentina, 3’45”, Livre

GURIUM embaralha tão magicamente como 

em sua cabeça. Tudo o que vive na imagina-

ção brilha com luz própria: as belas sereias, 

plantas ondulantes, ondas frescas do mar, 

os medos monstruosos. Gurium dá batalha 

a esse monstro que se alimenta a sua imagi-

nação dando poder a uma guitarrita.

GURIUM baraja tan mágicamente como en su cabeza. Todo lo que tiene vida en la im-
aginación brilla con luz propia: las bonitas sirenitas, plantas ondulantes, frescas ondas 
de mar, los miedos monstruosos. Gurium da batalla a este monstruo que se alimenta de 
su imaginación sumando poder a una guitarrita.

repentino  Diego Akel // 2015, Brasil, 0’46”, Livre

Experimento repentino.

Sudden experiment.

foi o fio  Patrícia Figueiredo // 2014, Portugal, 5’27’, Livre

Uma mulher novelo, uma velha mulher que 

passa os dias a olhar pela janela e uma vende-

dora de roupa caída dos estendais estão uni-

das por um fio. As três conduzem as acções 

de outras personagens e o inevitável destino 

de uma mulher com o marido às costas.

A skein woman, an old woman who spends her days looking out the window and a 
fallen clothes saleswoman are linked by a thread. The three lead actions of other char-
acters and the inevitable fate of a woman with her husband behind his back.

back home  Inês Fernandes // 2015, Países Baixos, 5’02”, Livre

Uma menina inocente luta para aceitar a morte do seu coelho.

An innocent girl struggles to accept the death of her rabbit.
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22 
a 27

exposição   
Objetos Ópticos

14h às 
22h Cine São Luiz

ter  
22

Infantil II 14h30 Caixa Cultural Recife

Curtas I 16h Caixa Cultural Recife

mostra especial francesa 
Gobelins, a Escola da Imagem - Juvenil 16h Aliança Francesa

Curtas III 17h30 Caixa Cultural Recife

Abertura // Sessão Expectativa + 
longa  Window Horses 19h Cine São Luiz

qua  
23

Infantil I 14h30 Caixa Cultural Recife

Curtas VII 15h30 Cinema do Museu

Curtas V 16h Caixa Cultural Recife

mostra especial francesa 
Gobelins, a Escola da Imagem - Livre 16h Aliança Francesa

Curtas I 17h Cinema do Museu

Curtas IV 17h30 Caixa Cultural Recife

Curtas II 19h Cinema do Museu

longa Anomalisa 19h Cine São Luiz

qui  
24

Curtas VI 14h30 Caixa Cultural Recife

Infantil I 15h30 Cinema do Museu

Curtas VII 16h Caixa Cultural Recife

mostra especial francesa Adama 16h Aliança Francesa

Curtas III 17h Cinema do Museu

masterclass   
Sébastien Laudenbach 17h30 Caixa Cultural Recife

mostra especial  Best Of Annecy 19h Cine São Luiz

Curtas IV 19h Cinema do Museu

longa  Rocks In My Pockets 20h30 Cine São Luiz

sex  
25

Curtas II 14h30 Caixa Cultural Recife

Infantil II 15h30 Cinema do Museu

Programação
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sex  
25

mostra especial francesa Best Of 
Annecy (Infantil)

16h Aliança Francesa

Curtas VIII 16h Caixa Cultural Recife

Curtas VI 17h Cinema do Museu

masterclass  Marcos Buccini 17h30 Caixa Cultural Recife

Curtas V 19h Cinema do Museu

longa A Menina Sem Mãos 19h Cine São Luiz

mostra especial  Erótica 20h30 Cine São Luiz

sáb  
26

Parque I 14h30 Caixa Cultural Recife

Infantil I 15h30 Cinema do Museu

Parque II 16h Caixa Cultural Recife

Mostra Brasil 17h30 Caixa Cultural Recife

Infantil II 17h Cinema do Museu

Parque I 17h30 Praça da Várzea

Parque I 17h30 Parque Dona Lindu

Parque I 17h30 Morro da Conceição

Parque II 18h30 Praça da Várzea

Parque II 18h30 Parque Dona Lindu

Parque II 18h30 Morro da Conceição

Curtas VIII 19h Cinema do Museu

longa A Tartaruga Vermelha 19h Cine São Luiz

dom  
27

Parque III 14h30 Caixa Cultural Recife

Premiação // longa Canção do Oceano 15h30 Cinema do Museu

Parque IV 16h Caixa Cultural Recife

Parque III 17h30 Praça da Várzea

Parque IV 17h30 Parque Dona Lindu

Parque III 17h30 Morro da Conceição

Parque IV 18h30 Praça da Várzea

Parque III 18h30 Parque Dona Lindu

Parque IV 18h30 Morro da Conceição

Curtas VIII 19h Cinema do Museu
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súbito  Ayodê França // 2015, Brasil, 3’33”, Livre

Uma viagem lisérgica e assustadora pelos espaços que dividem o 

subconsciente coletivo.

A lysergic and frightening journey through the spaces that divide the collective sub-
conscious.

khanoome gol mikhaki  Sarah Tabibzadeh // 2014, Irã, 11’, Livre

The Lady With Flower-Hair é uma mulher 

de quarenta anos, em cujos cabelos cresce-

ram um conjunto de cravos. Ela era diferente 

desde a infância. Ela agora vive sozinha. Ela 

é pré-ocupada com as flores em seu cabelo, 

mas a coexistência de dois seres com abso-

lutamente nada em comum vai obviamente 

causar desconforto para um deles.

The Lady with Flower-Hair is a woman of forty, on whose hair have grown a set of 
carnations. She was different even from childhood. She now lives alone. She is pre-oc-
cupied with the flowers on her hair but the co-existence of two beings with absolutely 
nothing in common is bound to cause discomfort for one of them.

l’oiseau pleureur  Claire Ledru // 2016, França, 9’08”, Livre

Dois irmãos, Assam e Seba, vivem juntos pacificamente. Eles vivem 

de sua pesca diária e seus dias são governados por suas viagens de 

pesca. Um dia, entretanto, o mais novo, Seba, começa a duvidar da 

bondade de seu irmão com ele.

Two brothers, Assam and Seba, live together peacefully. They live of their daily fishing 
and their days are governed by their fishing trips. One day however, the youngest, Seba, 
begins to doubt his brother’s kindliness towards him.

vlucht  Reynaert Vosveld // 2016, Países Baixos, 4’46”, Livre

Uma pessoa tenta aproveitar seu momento eufórico de café, mas a 

progressão do tempo torna impossível para ele permanecer em êxtase.

A person tries to enjoy his euphoric coffee moment, but the progression of time makes 
it impossible for him to remain resided in bliss.

hypertrain  Etienne Kompis & Fela Bellotto // 2016, Suíça, 3’35”, Livre

Em uma viagem de trem através das dimensões espaciais e tempo-

rais o viajante de repente se depara consigo mesmo. #cat

On a train trip through spatial and temporal dimensions the traveller suddenly comes 
across himself. #cat
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parque iv 

zdarzenie plastyczne  Tymon Albrzykowski // 2016, Polônia, 
5’11”, Livre

O filme é em preto e branco, uma metamor-

fose rítmica de formas geométricas abstra-

tas. Sua dramaturgia é construída de pura 

forma e música evocativa. Ele foi totalmen-

te implementado sem câmeras, diretamen-

te em numa fita de 35mm.

The movie is black and white, rythmic metamorphosis of abstract geometric forms. Its 
dramaturgy is built by pure form and evocative music. It has been fully implemented 
cameraless, directly on a 35mm film tape.

the lighthouse  Simon Scheiber // 2015, Países Baixos, 11’20”, Livre

A descoberta surpreendente do faroleiro o puxa para fora de sua 

monótona rotina diária e o leva a uma viagem em um território 

desconhecido.

A lighthouse keeper’s surprising discovery pulls him out of his monotonous, daily rou-
tine and takes him onto a journey into uncharted territory.

teun  Thanut Rujitanont // 2016, Tailândia, 4’13”, Livre

Um homem mergulhado em uma piscina o fez lembrar de memórias 

de sua infância e o levou a sentir esse momento.

One man dipped into a pool made him recall childhood memory and lead 
him to feel that moment.

fongopolis  Joanna Kozuch // 2014, Eslováquia, 13’, Livre

O jovem violinista está prestes a tocar seu 

grande solo com a Filarmônica da cidade de 

Fongopolis. O caminho para o sucesso, no 

entanto, é inesperadamente parado em uma 

estação de trem. No caos de placas, propagan-

das, luzes e multidões com pressa, ele pode 

não encontrar o caminho para a plataforma 

certa. Para pegar seu trem ele deve parar.

The young violinist is about to play his big solo with the Philharmonic of Fongopolis 
city. The path to success, however, is unexpectedly stopped on a train station. In the 
chaos of signs, advertisements, lights and crowds in a rush, he can not find the way to 
the right platform. To catch his train he must stop.
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laboratorium  Natalia Nguyen // 2015, Polônia, 8’, 12 anos

No misterioso laboratório, o Konstructor 

está trabalhando para criar sua nova inven-

ção - uma dançarina de balé mecânica. Ele 

a faz viva usando uma porca de cobre. Ele 

a ajuda com seus primeiros passos e a en-

sina a dançar. A dançarina não quer aceitar 

suas instruções e tenta dançar por conta 

própria. Há um conflito.

In the misterious laboratory the Konstructor is working to create his new invention – 
mechanical Ballet Dancer. He makes her alive using nut made of copper. He helps her 
with her first steps and teach her dancing. Ballet Dancer doesn’t want to accept his 
instructions and try to dance on her own. There is a conflict.

cursed  Juba Polati // 2015, Brasil, 1’56”, 10 anos

Cursed é um filme que brinca dentro do programa 3D Maya. Ele 

mostra um Cursor abrindo uma cena existente com um persona-

gem chamado Johnny, um rig excessivamente confiante que quer 

apenas relaxar. Mas o Cursor quer as coisas do seu jeito, e assim sur-

ge um conflito entre os dois.

Cursed is a film that plays within the Maya 3D program. It shows a Cursor opening an 
existing scene with a character named Johnny, an overly confident rig that just wants 
to relax. But the Cursor wants things his way, and thus a conflict arises between the 
two of them.

dota  Petra Zlonoga // 2016, Croácia, 4’, Livre

Uma teia audiovisual em que uma linha 

animada representa a distorção, enquanto 

a voz feminina representa o enchimento. 

Ela que tece e o que é tecido é entrelaçado 

através do tempo.

An audiovisual weave in which an animated line represents 
the warp, while the female voice represents the filling. She 
who weaves and that what is woven intertwine through 
time.
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tu tamo  Alexander Stewart // 2015, Croácia, 4’, Livre

Here There dá forma gráfica às linhas ma-

leáveis e desgarradas da memória. Começa 

como um caderno de viagem, desenhado na 

Croácia no verão de 2014, mas os detalhes 

logo desaparecem em impressões abstratas 

nos limites da memória. Este filme é uma re-

dução para a essência, um sentimento con-

densado de um lugar e tempo.

Here There gives graphic form to memory’s malleable, straying lines. It begins as a 
traveler’s sketchbook, drawn in Croatia in the summer of 2014, but details soon fade 
away into abstract impressions on the edges of memory. This film is a reduction to the 
essence, a condensed feeling of one place and time.

o projeto do meu pai  Rosaria // 2016, Brasil, 6’, Livre

Eu tenho um amigo que diz que a gente pre-

cisa desenhar uma mesma coisa mil vezes, 

até ela ficar do jeito que a gente acha que é.

I have a friend who says we must draw the same thing a 
thousand times, until it becomes the way we think it is.
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Longas

rocks in my pockets  Signe Baumane // 
2014, EUA e Letónia, 88’, 14 anos

Pistas de doença mental sempre se infiltraram 

através das histórias da família. Signe sofre de de-

pressão. Suas fantasias suicidas a deixam trancada 

por quatro meses em um instituto mental soviético. 

Três dos primos, todos mulheres, batalham contra 

a loucura também. Poderia haver uma ligação en-

tre Anna e as quatro netas? Desafiando o estigma 

que silencia tantos, Signe nos leva em uma viagem 

profunda em sua própria depressão, onde ela busca 

confrontar os demônios da família.

Clues of mental illness had always leaked through the 
family stories. Signe suffers from depression herself. Her 
suicidal fantasies get her locked away for four months in 
a Soviet mental institute. Three of her cousins, all wom-
en, battle madness, as well. Could there be a link between 
Anna and the four granddaughters? Defying the stigma 
that silences so many, Signe takes us on a journey deep 
into her own depression where she looks to confront the 
family demons. 
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Longas

anomalisa  Duke 
Johnson e Charlie 
Kaufman // 2015, 
EUA, 90’, 14 anos

Anomalisa mostra a his-

tória de Michael Stone. 

Marido, pai e respeitado 

autor de Como Posso 

Ajudá-lo a Ajudá-los?, 

Michael é um homem 

deprimido, solitário e 

incomodado com a rotina da sua vida. Durante uma viagem de ne-

gócios para Cincinnati, onde dará uma palestra sobre seu livro, ele 

se surpreende ao descobrir uma possível escapada de seu desespero: 

Lisa, uma despretensiosa atendente de telemarketing, que ele suspei-

ta ser o amor de sua vida.

“Anomalisa” shows the story of Michael Stone. Husband, father and 
respected author of “How Can I Help You Help Them?” Michael is a de-
pressed, lonely man, bothered by the routine of his life. During a business 
trip to Cincinnati, where he will give a lecture on his book, he is surprised 
to discover a possible escape from his despair: Lisa, a modest telemarket-
ing clerk, which he suspects to be the love of his life.

canção do 
oceano  Tomm 
Moore // 2014, Irlanda, 
Bélgica, Dinamarca, 
França e Luxemburgo, 
93’, Livre

Ben, um jovem irlandês, e 

sua irmã mais nova Saoir-

se, uma menina que pode 

se transformar em uma 

foca, embarcam em uma 

aventura para libertar as 

fadas e salvar o mundo dos espíritos.

Ben, a young Irish boy, and his little sister Saoirse, a girl who can turn into 
a seal, go on an adventure to free the faeries and save the spirit world.
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a tartaruga 
vermelha  Michaël 
Dudok De Wit // 
2016, Japão, França e 
Bélgica, 80’, Livre

A história de um ho-

mem que, após um nau-

frágio, foi levado para 

uma ilha habitada por 

tartarugas e carangue-

jos, mas desprovida de 

seres humanos.

The story of a man who, after a shipwreck, was taken to an island inhab-
ited by turtles and crabs, but with no human beings.

window 
horses  Anne 
Marie Flemming // 
2016, Canadá, 85’, 
12 anos

Rosie Ming, uma jovem 

poetisa canadense, é 

convidada a se apresen-

tar em um Festival de 

Poesia em Shiraz, no Irã, 

mas prefere estar em 

Paris. Ela vive em casa com seus avós chineses superprotetores e 

nunca esteve em lugar algum sozinha. Uma vez no Irã, ela se vê na 

companhia de poetas e persas, todos eles que contam histórias que 

a obrigam a confrontar seu passado; o pai iraniano que ela assumiu 

abandoná-la e a natureza da poesia em si. É sobre construir pontes 

entre divisas culturais e geracionais. É sobre ser curioso, ficar aber-

to e encontrar sua própria voz através da magia da poesia.

Rosie Ming, a young Canadian poet, is invited to perform at a Poetry 
Festival in Shiraz, Iran, but she’d rather be in Paris. She lives at home 
with her over-protective Chinese grandparents and has never been any-
where by herself. Once in Iran, she finds herself in the company of poets 
and Persians, all who tell her stories that force her to confront her past; 
the Iranian father she assumed abandoned her and the nature of Poet-
ry itself. It’s about building bridges between cultural and generational 
divides. It’s about being curious. Staying open. And finding your own 
voice through the magic of poetry.
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a menina 
sem mãos   
Sébastien 
Laudenbach // 2016, 
França, 76’, 12 anos

Nos tempos difíceis, um 

moleiro vende sua filha 

para o diabo. Protegida 

por sua pureza, ela es-

capa, mas é privada de 

suas mãos. Afastando-

se de sua família, ela 

encontra a deusa da água, um jardineiro gentil e o príncipe em 

seu castelo. Uma longa jornada rumo à luz...

In hard times, a miller sells his daughter to the devil. Protected by her 
purity, she escapes but is deprived of her hands. Walking away from her 
family, she encounters the goddess of water, a gentle gardener and the 
prince in his castle. A long journey towards the light...

adama  Simon Rouby // 2015, França, 85’, 14 anos

Adama, 12 anos, vive em uma aldeia remota da África Ocidental. 

Além das falésias, encontra-se o Monte das Respirações, onde rei-

na Nassaras. Uma noite, Samba, seu irmão mais velho, desaparece. 

Adama, desafiando os limites da idade, decide ir à procura dele.

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des 
falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une 
nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des an-
ciens, décide de partir à sa recherche.
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Mostra especial Best of Annecy
mademoiselle kiki et les montparnos  Amélie Harrault // 
2012, França, 15’, 16 anos

Kiki de Montparnasse foi a musa incansável 

dos grandes pintores de vanguarda do iní-

cio do século XX. Incontestável testemunho 

de uma Montparnasse flamboyant, ela  se 

emancipa de seu status de modelo simples e 

torna-se a rainha da noite, pintora, designer 

de notícias, escritora e cantora de cabaré.

Kiki de Montparnasse était la muse infatigable des grands peintres avant-gardistes du 
début du XXe siècle. Témoin incontestable d’un Montparnasse flamboyant, elle s’éman-
cipera de son statut de simple modèle et deviendra reine de la nuit, peintre, dessinatrice 
de presse, écrivain et chanteuse de cabaret.

lettres de femmes  Augusto Zanovello // 2013, França, 12’, 16 anos

No front de batalha da Grande Guerra, o enfermeiro Simon cuida 

todos os dias das caras quebradas com cartas de amor que tem po-

der de curar as feridas. Seu segredo, que é sua madrinha de guerra, 

ocupa todos os seus pensamentos sempre que tem um momento 

para respirar. Mas quando ocorre a morte, as palavras no papel po-

dem ainda limpar a dor?

Sur le front de la Grande Guerre, l’infirmier Simon répare chaque jour les gueules cas-
sées des poilus avec des lettres d’amour qui ont le pouvoir de guérir les blessures. Son 
secret, c’est sa marraine de guerre, qui occupe toutes ses pensées dès qu’il a un moment 
pour souffler. Mais lorsque la mort frappe, des mots couchés sur le papier peuvent-ils 
encore effacer les douleurs ?

el canto  Inès Sedan // 2014, França, 8’, 16 anos

Em sua cozinha, uma mulher prepara o jantar. A água corrente na 

pia lembra-lhe uma canção. Então, na hora das refeições, seu mari-

do, áspero, senta-se para comer sem dirigir-lhe uma palavra. Como 

ela começa a cantar, ele a silencia e faz amor com ela. Mas, uma vez 

fora, no jardim, o vento que faz o ruído das folhas lhe dá esperança.

Dans sa cuisine, une femme prépare le dîner. L’eau qui coule dans l’évier lui évoque un 
chant. Puis, à l’heure du repas, son mari, bourru, s’attable pour manger, sans lui adresser un 
mot. Alors qu’elle recommence à chanter, il la fait taire, puis lui fait l’amour. Mais, une fois 
dehors, dans le jardin, le vent qui provoque le bruissement des feuilles lui redonne espoir.
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le sens du toucher  Jean-Charles Mbotti Malolo // 2014, França, 
14’, 16 anos

Chloe e Louis se amam secretamente, mas não conseguem admitir. 

Seus gestos são substituídos por palavras. Eles dançam, e cada pa-

lavra é uma coreografia. Certa noite, Louis decide convidar Chloe 

para jantar. Quando ela chega, ele percebe que ela tenha recolhido 

gatinhos perdidos. Ele opta por ignorar sua alergia a gatos, mas tem 

dificuldade de relaxar.

Chloé et Louis s’aiment secrètement mais ils n’arrivent pas à se l’avouer. Leurs gestes se 
substituent aux mots. Ils dansent, chaque parole est une chorégraphie. Louis se décide 
un soir à inviter Chloé à dîner chez lui. Quand elle arrive, il se rend compte qu’elle a re-
cueilli des chatons perdus. Il choisit de faire abstraction de son allergie aux chats mais 
il a beaucoup de mal à se détendre...

sillon 672  Bastien Dupriez // 2014, França, 4’, 16 anos

Cores e movimentos nos leva ao coração dos vinis. Grandes planos, 

jogos óticos, os  vinis se tornam mais que uma superfícia, mas uma 

técnica de animação. Neste curta-metragem experimental, Bastien 

Dupriez usa técnica de desenho sobre vinis.

Couleurs et mouvements vous emmènent au cœur des vinyles. Gros plan, jeu optique, 
les vinyles deviennent plus qu’une surface mais bien l’enjeu de l’animation. Dans ce 
court-métrage experimental, Bastien Dupriez utilise la technique du dessin sur vinyle.

chaud lapin  Flora Andrivon, Soline Bejuy, Alexis Magaud, 
Géraldine Gaston, Maël Berreur // 2014, França, 5’, 16 anos

Era uma vez uma mulher-cobra que compartilhou a vida de um ho-

mem-javali um pouco grosseiro. Monsieur está preocupado com o 

seu navio e não suporta nem a menor rajada de vento ou da ruptura 

conjugal menor. Felizmente, Madame tem um amante carinhoso, in-

terpretado por um coelho de fogo.

Il était une fois une femme serpent qui partageait la vie d’un homme sanglier un peu 
rustre. Monsieur est préoccupé par sa maquette de bateau et ne supporte ni le moindre 
coup de vent ni la moindre interruption conjugale. Heureusement, madame a un 
amant bienveillant, incarné ici par un lapin fougueux...

the race  Michaël Le Meur // 2015, França, 14’, 16 anos

Condenada a crescer, nunca satisfeita, a humanidade acelera e corre 

para um mundo que parece finito e lento. E se esta corrida desen-

freada não for o fruto de nosso livre-arbítrio, mas sim o resultado 

da mecânica que governa o universo como um todo?

Condamnée à croître, jamais satisfaite, l’humanité accélère et se précipite dans un 
monde qui semble fini et lent. Et si cette fuite en avant n’était pas le fruit de notre libre 
arbitre, mais le résultat des mécaniques qui gouvernent l’univers dans son ensemble ?
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what she wants  Ruth Lingford, 1994, Reino Unido, 5’01”, 18 anos

Sobre sexo e compras, o desenvolvimento social da sexualidade, e o 

capitalismo em detumescência.

About sex and shopping, the social deployment of sexuality, and capitalism in detu-
mescence.

le clitoris  Lori Malépart-Traversy // 2016, Canadá, 3’16”, 18 anos

As mulheres têm sorte, elas conseguem ter o 

único órgão do corpo humano dedicado ex-

clusivamente para o prazer: o clitóris! Neste 

documentário animado bem-humorado e 

instrutivo, descubra sua anatomia não-reco-

nhecida e sua herstory desconhecida.

Women are lucky, they get to have the only organ in the human body dedicated exclusively 
for pleasure: the clitoris! In this humorous and instructive animated documentary, discover 
its unrecognized anatomy and its unknown herstory.

a nyalintás nesze  Nadja Andrasev // 2015, Hungria, 9’15”, 18 anos

Uma mulher é observada todos os dias pelo gato do vizinho, en-

quanto ela cuida de suas plantas exóticas. Seu ritual pervertido 

chega ao fim quando o gato desaparece. Na primavera seguinte, um 

homem peculiar a visita.

A woman is watched every day by the neighbor’s cat, as she takes care of her exotic 
plants. Their perverted ritual comes to an end when the cat disappears. Next spring a 
peculiar man pays her a visit.

appetizer  Sara Koppel // 2011, Dinamarca, 1’07”, 18 anos

Appetizer for Naked Love (Aperitivo para Amor Nu) é uma pequena 

contribuição por ser quem você é.

“Appetizer for Naked Love” is a short contribution for being who you are.

don’t tell mom  Sawako Kabuki // 2015, Japão, 3’18”, 18 anos

Um filme de educação noturna, feito para ajudar as crianças a de-

senvolverem suas emoções, expressões, bem como linguagem e ha-

bilidades físicas, divertindo-se através do canto e exercitando com 

um irmão mais velho.

A nocturnal education film, designed to help children develop their emotions, expressions as 
well as language and physical skills by enjoying singing and exercising with a big brother.
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kosmos  Daria Kopiec // 2016, Polônia, 2’29”, 17 anos

Kosmos é um filme de animação sobre o 

corpo. Músculos, pele, coração, que desejam 

ser tocados. Sobre o corpo querendo expe-

rimentar a proximidade com outro corpo. 

Kosmos is an animated film about body. Muscles, skin, heart 
which wish to be touched. About body wanting to experience 
closeness with other body.

summer’s puke is winter’s delight  Sawako Kabuki // 2016, 
Japão, 3’, 18 anos

Eventos dolorosos tornam-se memórias com o tempo. Ainda assim, 

vomitamos e comemos novamente. A vida é Eco.

Painful events become memories over time. Still, we vomit and eat again. Life is Eco.

luv is...  Nina Paley, 1998, Estados Unidos, 3’28”, 18 anos

Esta, minha primeira animação em stop-motion de argila como uma 

adulta, olha para mim hoje como uma bagunça neurótica, gratuita, ex-

plícita. O que é OK se você está nesse tipo de coisa, mas eu cresci muito 

menos desde 1998. Gravado numa mesa em San Francisco usando uma 

câmera Super-8. Música e design de música por Jason Lopez.

This, my first stop-motion clay animation as an adult, looks to me today like a neurotic, 
gratuitously explicit mess. Which is OK if you’re into that sort of thing, but I’ve grown 
much less so since 1998. Shot on a table in San Francisco using a Super-8 camera. Song 
and sound design by Jason Lopez.

pollinate  Eva Midgley // 2012, Estados Unidos , 1’56”, 18 anos

Mistura de dor e prazer em um cochilo da 

tarde delicioso ao ar livre. A cineasta Eva 

Midgley adora brincar com as expectativas 

e transformá-las em sua cabeça.Pollinate é 

a própria fantasia de Eva. Não sexual, mas 

de um mundo onde as abelhas não estão na 

lista de espécies ameaçadas de extinção, mas 

se juntam em grande quantidade. Se elas sa-

tisfizerem mulheres ao ar livre, melhor.

Pain and pleasure mix in a delicious afternoon nap out in the open fields. Filmmaker 
Eva Midgley loves to play with expectations and turn them on its head.Pollinate is Eva’s 
own fantasy. Not sexual, but of a world where bees are not on the endangered species 
list but instead swarm around in large quantities. If they would pleasure women in 
fields, all the better.
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little vulvah and her clitoral awareness  Sara Koppel 
// 2013, Dinamarca, 4’30”, 18 anos

Uma garotinha acorda de um sonho. Ela se propõe a explorar a na-

tureza enquanto se transforma em uma jovem mulher.

A little girl wakes up as from a dream. She sets out to explore nature, while developing 
into a young woman.

dni cipki  Kasia Szaulińska // 2010, Polônia, 1’18”, 18 anos

Pussy está esperando por seu namorado. De 

repente, uma outra Pussy flerta com ela e a 

faz sua duvidar e imaginar. O que uma Pussy 

disse a outra? Quais são as suas possibilida-

des desconhecidas? E o que vai Dick dizer?

Pussy is waiting for her “boyfriend”. Suddenly another Pussy 
flirts her and makes her doubt and wonder. What has one Pussy said to another? What 
are their unknown possibilites? And what will Dick say?

master blaster  Sawako Kabuki // 2015, Japão, 4’, 18 anos

Uma garota quer se esconder no ânus do seu namorado. Dedicando-

se a ele, ela fica tentada a devorá-lo inteiro.

A girl wants to hide in her sweethear’ s anus. Dedicating herself to him, she becomes 
tempted to devour him whole.

maku (veil)  Yoriko Mizushiri // 2014, Japão, 5’26”, 18 anos

Kyogen Stage / Sala de Oftalmologia / Sushi Bar. Duas pessoas se 

encarando em cada espaço mantém uma distância entre alguns dos 

seus parceiros e sentem medo, ternura e conforto.

Kyogen Stage/Ophthalmological Room/Sushi Bar. Two people facing each other in each 
space keep a few distance between their partners and feel fear, tender and comfort.

dildoman  Asa Sandzén // 2009, Suecia, 4’01”, 18 anos

Uma animação que acontece em um bodega de strip, onde tudo 

pode acontecer. Enquanto você se excita ao assistir, alguém pode 

usá-lo para seu próprio prazer.

An animation that takes place in a strip joint,where anything can happen. While you’re 
being aroused from watching, someone else might use you for their own pleasure.

naked love – ea’s garden  Sara Koppel // 2012, Dinamarca , 7’, 
18 anos

Uma viagem sensual através da sexualidade de Ea em uma atmosfe-

ra poética, abstrata e surrealista.

A sensual trip through Ea’s sexuallity in a surrealistic abstract poetic atmosphere.
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une noce en enfer  Yannick Boireau, Pierre 
Butet, Magali Garnier, Clémence Maret // 2015, 
França, 2’, 14 anos

Rachelle passa suas férias escolares no 

campo. Uma noite antes de um reality 

show estúpido sobre o casamento, ela deci-

de ela mesma organizar o mais mágico dos 

casamentos.

Rachelle passe ses vacances scolaires à la campagne. Un soir, devant une émission de 
télé-réalité débile sur le mariage, elle va décider d’organiser elle-même le plus féérique 
des mariages. Court-métrage d’animation de fin d’études réalisé par Yannick Boireau, 
Pierre Butet, Magali Garnier et Clémence Maret

nebula  Camille André, Sarah Simon, Alexis Kerjosse, Myriam 
Fourati, Clément Doranlo, Jong Hyun Jung-Boix, Marion Bulot // 2014, 
França, 3’, 14 anos

Em uma floresta na montanha, uma menina tem um encontro 

misterioso.

Dans une forêt en montagne, une petite fille fait une mystérieuse rencontre. Court-
métrage d’animation de fin d’études (promotion 2014). Réalisé par Camille André, Mar-
ion Bulot, Clément Doranlo, Myriam Fourati, Jonghyun Jungboix, Alexis Kerjosse et 
Sarah Simon.

8.9  Pedro Vergani // 2014, França, 3’, 14 anos

Depois de um terremoto, um homem acor-

da preso aos escombros. Quando toda a 

esperança parece perdida, ele descobre que 

não está sozinho, uma outra pessoa tam-

bém está presa. Juntos, eles vão tentar so-

breviver a esta situação desesperadora.

Après un séisme, un homme se réveille emprisonné dans 
les décombres. Lorsque tout espoir semble perdu, il découvre qu’il n’est pas seul, une 
autre personne est prisonnière. Ensemble, ils vont tenter de survivre à cette situation 
désespérée.



44  mostra especial francesa gobelins

floating in my mind  Hélène Leroux // 2013, França, 3’, 14 anos

Floating in My Mind é um curta-metragem de animação que conta 

a história da vida, dos encontros e das memórias na forma de balões 

pendurados na extremidade de uma corda. Descobre-se com ternu-

ra as diferentes fases da vida de um menino e suas memórias.

Floating in My Mind est une délicate animation réalisée par la jeune illustratrice 
Hélène Leroux et produit par Gobelins - l’école de l’image. Un court métrage qui raconte 
l’histoire de la vie, de rencontres, de souvenirs sous forme de ballons accrochés au bout 
d’une ficelle. On découvre avec tendresse les différentes étapes de la vie du petit garçon 
et ses souvenirs.

le ballet  Louis Thomas  // 2012, França, 4’, 14 anos

A história e encenação de um balé na Ope-

ra Garnier; desde a abertura musical até o 

fechamento das cortinas. Um filme repleto 

de anedotas e pinturas: os dançarinos, o 

público daquela noite, a orquestra, os técni-

cos nos bastidores, a cenografia; tudo o que 

faz um show na ópera, e não apenas o que 

acontece no palco...

Ce film est l’histoire et le déroulement d’un ballet à l’Opéra Garnier ; depuis l’ouverture 
musicale jusqu’au tomber de rideau.Il est plein d’anecdotes et de tableaux : les danseurs, 
le public présents dans la salle ce soir là, l’orchestre, les techniciens en coulisses, la scé-
nographie ; tout ce qui compose un spectacle à l’opéra, et donc pas seulement ce qui se 
passe sur scène...

hurley’s irish  Pierre Rütz, Eve Guastella, 
Estelle Chaloupy, Eve Guastella, Clément De 
Ruyter // 2012, França, 1’, 14 anos

Nas ruas de uma pequena aldeia na Irlanda, 

na costa oeste de Connemara, um grupo de 

jovens se lança em uma partida improvisa-

da de Hurling (esporte típico da região) e 

levam os moradores com eles.

Dans les rues d’un petit village d’Irlande, sur la côte Ouest du 
Connemara, un groupe de jeunes se lance dans une partie de Hurling (sport Gaélique) 
improvisé et entraine les villageois avec eux. Film réalisé comme court métrage d’ouver-
ture pour le Festival International du Film d’Animation (FIFA) d’Annecy 2012.
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fur  Vincent Nghiem, Claire Fauvel, Marion Delannoy, François 
Barreau, Rachid Guendouze // 2011, França, 6’, 14 anos

Um curta estrelado por um lobisomem ex-

pulso de sua comunidade e determinado a 

acabar com a discriminação que sofreu.

Les étudiants des Gobelins François Barreau, Marion De-
lannoy, Claire Fauvel, Rachid Guendouze, Vincent Nghiem 
et Benoit Tranchet réalisent Fur, un court mettant en scène 
un homme-loup expulsé de sa communauté et bien décidé à 
stopper la discrimination dont il a été victime...

le royaume  Nuno Alves Rodrigues, Oussama Bouacheria, Julien 
Chheng, Sebastien Hary, Aymeric Kevin, Franck Monier, Ulysse 
Malassagne // 2010, França, 4’, 14 anos

Um rei pede ajuda a um castor para construir um castelo em uma 

floresta com um machado. O rei é muito guloso e isso vai se voltar 

contra ele. Em um dia de vento forte, o castor e o rei não se enten-

derão mais.

Un roi demande de l’aide à un castor pour lui construire un château dans une forêt à 
l’aide d’une hache. Le roi va être trop avide et cela va se retourner contre lui. Un jour de 
fort vent, le castor et le roi ne vont plus s’entendre.

for sock’s sake  Carlo Vogele // 2008, 
França, 4’, 14 anos

Uma meia escapa do varal para ir pra cai-

xa. Um jeans, algumas meias e um vestido 

decidem seguir o exemplo de seu comparsa 

nessa animação em stop motion.

Une chaussette s’échappe de sa corde a linge pour aller en 
boite. Un jean, des chaussettes et une robe décident de suivre 
l’exemple de leur comparse dans ce court métrage en stop motion. For Sock’s Sake a 
remporté la “Bourse Lagardère” aux e-magiciens de l’année 2008.

apreès la pluie  Charles-André Lefebvre, Manuel Tanon-Tchi, 
Louis Tardivier, Sébastien Vovau, Emmanuelle Walker // 2011, França, 
3’, 14 anos

Um menino pesca uma banana com uma vara com isca. Eis que sur-

ge um peixe maior do que o esperado e leva a isca...

Un petit garçon pêche avec en guise d’appât, une banane... C’est alors qu’un poisson 
plus gros que prévu mord à l’hameçon... Un film de fin d’études de Charles-André Lefe-
bvre, Manuel Tanon-Tchi, Louis Tardivier, Sébastien Vovau et Emmanuelle Walker. Fait 
à Gobelins, l’école de l’image 2008.
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oktapodi  Julien Bocabeille, Olivier Delabarre, François-Xavier 
Chanioux, Emud Mokhberi, Quentin Marmier, Thierry Marchand // 
2007, França, 3’, 14 anos

Dois polvos brincam com ternura, quan-

do uma mão anônima separa um deles. Os 

animais terão de lutar contra este pescador 

cruel, determinado a incluir os dois amantes 

no cardápio de um restaurante.

Deux poulpes batifolent tendrement, lorsqu’une main anon-
yme sépare l’un d’eux. Les animaux devront lutter contre ce 
pécheur cruel, bien déterminer à inclure les deux amoureux 
à la carte d’un restaurant...

burning safari  Vincent Aupetit, Jeanne Irsenski, Aurélien Predal, 
Claude-William Trebutien, Maxime Maleo, Florent de La Taille // 2005, 
França, 2’, 14 anos

Pequenos robôs alienígenas pousam na Terra, a fim de torná-la uma 

foto safari. Mas seu encontro com um homem macaco selvagem vai 

mostrar que, por vezes, a comunicação entre as espécies pode ser... 

complicada.

De petits robots alien atterrissent sur Terre dans le but d’y faire un safari photo. Mais 
leur rencontre avec un homme singe sauvage va démontrer que parfois, la communica-
tion entre espèces peut s’avérer... compliquée.

le building  Marco Nguyen, Xavier Ramonède, Pierre Périfel, Olivier 
Staphylas, Rémi Zaarour  // 2005, França, 1’, 14 anos

Em uma casa de campo, uma avó tenta as-

sustar seu vizinho batendo na parede. A 

partir deste pequeno ato aparentemente 

insignificante, começará uma reação em ca-

deia tão louca quanto cataclísmica, rápido 

e eficiente.

Dans un immeuble de campagne, une grand-mère cherche à 
faire peur à son voisin en tapant sur le mur. À partir de ce petit geste apparemment 
sans conséquence, va s’entamer une suite de réaction en chaîne aussi loufoques que 
cataclysmiques, un court rapide et efficace.
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rhapsodie pour un pot-au-feu  Marion Roussel, Charlotte 
Cambon, Stéphanie Mercier, Marion Roussel // 2012, França, 2’, 14 anos

Três gerações de uma família que vivem 

juntas sob o mesmo teto em uma coreogra-

fia desafinada. A mãe, condutora da família, 

tenta em vão trazer a família à mesa para 

jantar

Trois générations d’une même famille cohabitent sous le 
même toit dans une chorégraphie désaccordée. La mère, chef d’orchestre de la famille, 
tente en vain de les réunir à table pour le dîner. Film de fin d’études réalisé aux Gobelins 
en 2012.

in between  Alice Bissonnet, Aloyse Desoubries Binet, Sophie 
Markatatos, Juliette Laurent, Sandrine Hanji Kuang // 2012, França, 3’, 
14 anos

Uma jovem mulher é seguida por um cro-

codilo que representa a sua timidez. Como 

ele envenena sua vida, ela tenta por todos 

os meios se livrar dele.

Une jeune femme se fait suivre par un crocodile qui 
représente sa timidité. Comme il lui empoisonne sa vie, elle 
tente par tous les moyens de s’en débarrasser. “In Between” a été réalisé par des étudi-
ants de la formation Concepteur et réalisateur de films d’animation (3e année) à GOBE-
LINS, l’école de l’image.

la migration bigoudenn,  Eric Castaing, Alexandre Heboyan, 
Fafah Togora // 24, França, 2’, 14 anos

A história se passa perto de um penhasco 

em Breton: à noite, os Bigoudènes se reú-

nem para realizar um ritual misterioso: a 

dança das crepes começa...

L’histoire prend place aux abords d’une falaise Bretonne: à 
la nuit tombée, des Bigoudènes se réunissent pour procéder 
à un mystérieux rituel: la danse de la crêpe commence... La Migration Bigoudenn est 
un court-métrage réalisé par 3 étudiants de Gobelins, l’ecole de l’image: Eric Castaing, 
Alexandre Heboyan et Fafah Togora.
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made in china  Vincent Tsui // 2015, França, 3’, Livre

Estátuas tentam imitar o estilo de vida 

humana. Mas elas são rapidamente limita-

das ao seu status de brinquedo. Situações 

cômicas com estes bonecos que imitam os 

homens refletem o absurdo da vida quoti-

diana e a sua cota de ações mecânicas.

Des figurines tentent d’imiter le mode de vie humain. Mais 
elles se trouvent très vite limitées à leur condition de jouet. Des situations cocasses dans 
lesquelles ces pantins qui singent les hommes, reflètent l’absurdité de la vie quotidienne 
et son lot d’actions mécaniques...

shudô  To-Anh Bach, Charles Badiller, Hugo Weiss // 2015, França, 
2’, Livre

Hayate e Iwa se enfrentam num campo de batalha. Absorvidos pelo 

orgulho, eles embarcam em um duelo alimentado por ressentimentos.

Hayate et Iwa se font face sur un champ de bataille. Absorbés par leur orgueil, ils se 
lancent dans un duel alimenté par leurs ressentiments. 

mortel breakup inferno  Paula Assadourian, Débora Cruchon, 
Thibaud Gayral, Maxime Delalande, Batiste Perron, Marlène Beaube // 
2014, França, 3’, Livre

A caçada infernal de um jovem com sua 

namorada que não digeriu o fim da relação.

La traque infernale d’un jeune homme par sa copine qui n’a 
pas digéré leur rupture.

hors champ  Hugo De Faucompret, Pierre Pinon, Johan Ravit, Arthus 
Pilorget, Valentin Stoll // 2014, França, 1’, Livre

Os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial visto através da 

lente de uma câmera amadora.

Les événements de la guerre de 14-18 vus à travers l’objectif d’un caméraman amateur. 

coil  Juliette Peuportier, Julie Robert, Arnaud Tribout, Eva 
Lusbaronian, Charles Badiller // 2014, França, 1’, Livre

Em 1917, um cão telegrafista enfrenta os perigos do front de batalha 

para executar a sua missão.

En 1917, un chien télégraphiste brave les dangers du front pour mener à bien sa mission. 
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fol amor  Augustin Clermont , Marthe Delaporte , Gaspard Sumeire , 
Maïlys Garcia , Gilles Cortella , Clément De Ruyter // 2013, França, 2’, Livre

Uma senhora e seu pretendente brincam na floresta quando se de-

param com Excalibur. 

Une châtelaine et son prétendant batifolent dans la forêt quand ils tombent devant 
Excalibur.

un conte  Guillaume Arantes // 2013, França, 2’, Livre

Um cavaleiro negro voa para resgatar uma 

mulher violentada. O que se segue é uma 

luta contra um homem com traços de besta, 

e um rosto diabólico. Uma atmosfera som-

bria e cavalheiresca.

Un cavalier noir vole à la rescousse d’une femme violentée. 
S’en suit une lutte contre un homme aux traits bestiaux, et au visage diabolique. Ambi-
ance sombre et chevaleresque.

eclipse  Théo Guignard, Nöé Lecombre, Hugo Moreno // 2012, França, 
4’, Livre

Em um planeta distante, dois cientistas que 

analisam o terreno por suas características 

magnéticas são confrontados com um fe-

nômeno extraordinário relacionado a um 

eclipse lunar.

Sur une planète éloignée, deux scientifiques venus analyser le 
terrain pour ses particularités magnétiques sont confrontés 
à un phénomène extraordinaire lié à une éclipse de lune.

one day  Joël Corcia, Bung Nguyen, Thomas Reteuna, Laurent Rossi, 
Bernard Som // 2012, França, 4’, Livre

Um homem em movimento permanente fará um encontro esmagador.

Un homme en mouvance permanente va faire une rencontre bouleversante.

vésuves  Kevin Manach // 2011, França, 3’, Livre

Dois homens olham para uma mulher. Um a deseja, o outro a quer usar.

Deux hommes regardent une femme. L’un la veut, l’autre se sert.

les chiens isolés  Rémi Bastie, Jonathan Djob Nkondo, Jérémy Pires, 
Kevin Manach, Paul Lacolley, Nicolas Deghani // 2011, França, 6’, Livre

Em uma plataforma de petróleo, uma história de amizade entre dois 

trabalhadores é comprometida pela loucura paranóica de um deles.

Sur une plateforme pétrolière, une histoire d’amitié entre deux ouvriers se voit compro-
mise par la démence paranoïaque de l’un d’eux.
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3 petits points  Lucrèce Andreae, Albert Dieudonné, Tracy 
Nowocien, Ornélie Prioul, Tracy Schaepman, Florian Parrot // 2010, 
França, 3’, Livre

Uma jovem costureira espera seu marido 

partir para a guerra. Enquanto espera sozi-

nha em seu dormitório, um soldado ferido 

invade sua casa. Em pânico, a costureira 

se improvisa como enfermeira. Filme de 

animação em sépia, inspirado no cinema 

mudo.

Une petite couturière attend son mari parti à la guerre. Alors qu’elle attend seule dans 
sa chambrée, un soldat blessé fait irruption chez elle. Prise de panique, la couturière 
s’improvise infirmière. Film d’animation en sépia, inspiré par le cinéma muet.

jean-luc  Arthur Peltzer, Jean-Baptiste Maligne, Paul Nivet, Julien 
Daubas, Jérémy Macedo, Fabien Guillaume // 2010, França, 2’, Livre

Um adolescente viciado em video game tem uma crise de epilepsia 

e Dr. Gordon tentará então reanimá-lo.

Un adolescent accro aux jeux vidéos est prit d’une crise d’épilepsie, le docteur Gordon 
va alors tenter de le ranimer.

le ruban  Thomas Charra, Michaël Crouzat, Kherveen Dabylall, Denis 
Do, Gabriel Jolly-Monge // 2019, França, 3’, Livre

Na China da década de 60, o povo assume 

uma rica propriedade. Mei, uma jovem tra-

balhadora, participa do movimento popu-

lar. De repente, ela reconhece na vítima o 

homem por quem está apaixonada. Temen-

do revelar seus sentimentos, Mei não sabe 

o que fazer.

Dans la Chine des années 60, le peuple s’en prend à un riche propriétaire. Mei, une je-
une ouvrière, participe au mouvement de la foule. Soudain elle reconnaît en la victime 
l’homme dont elle est éprise. Redoutant de dévoiler ses sentiments, Mei ne sait que faire.

blind spot  Simon Rouby, Johanna Bessiere, Nicolas Chauvelot, 
Olivier Clert, Cécile Dubois Herry, Yvon Jardel // 2014, França, 3’, Livre

Um ladrão entra em uma loja para realizar um assalto. Na loja, 

uma avó vê tudo que está acontecendo. De repente, tudo vira uma 

grande confusão. Com uma encenação impecável e implacável in-

teiramente na noção do ponto cego, Blind Spot é tanto uma lição de 

decupagem, quanto um modelo de cinema e uma jóia da animação.
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Un voleur entre dans une épicerie pour faire un hold-up. Dans le magasin, une vieille 
grand-mère qui voit mal fait ses courses tant bien que mal. Soudain, tout s’enchaîne 
dans une confusion totale. Avec une mise en scène impeccable et implacable entière-
ment basée sur la notion d’angle mort, Blind Spot est tout à la fois une leçon de décou-
page, un modèle de film à chute et un bijou d’animation.

jurannessic  In-Ah Rödiger, Simon Pierre Andriveau, Yann Avenati, 
Hervé Barbereau, Louis Clichy // 22, França, 1’, Livre

Jurannessic é uma triagem genérica feita para a abertura do Festival 

Internacional de Cinema de Animação de Annency em junho de 2002.

Jurannessic est un des génériques d’ouverture projetés lors du Festival International du 
film d’Animation d’Annecy en juin 2002.

myosis  Emmanuel Asquier-Brassart, Guillaume Dousse, Thibaud 
Petitpas, Adrien Gromelle, Ricky Cometa // 2013, França, 3’, Livre

Miose é a diminuição da pupila pela con-

tração da íris. É um fenômeno inconsciente 

que pode ser causado por uma luz brilhan-

te, pelo medo, ou sob o efeito de uma toma-

da de consciência.

Le myosis est la diminution de la pupille par contraction de 
l’iris. C’est un phénomène inconscient qui peut être provoqué par une lumière vive, par 
la peur, ou sous l’effet d’une prise de conscience.

duo  Janis Aussel, Elsa Boyer, Marie-Pierre Demessant, Dorian Lee, 
Laurent Moing, Guitty Mojabi, Aron Bothman // 2014, França, 3’, Livre

A harmonia de uma dupla de acrobatas é 

quebrada pela decisão de um deles de co-

meçar carreira solo. Apesar de tudo, eles so-

bem pela última vez no palco, unidos pelos 

holofotes.

L’harmonie d’un duo d’acrobates est brisée par la décision 
d’un des membres de débuter une carrière solo. Elles montent malgré tout une dernière 
fois sur scène, unies sous la lumière des projecteurs.
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Mostra especial Best of Annecy 
(infantil)
plato  Leonard Cohen // 2011, França, 8’, Livre

Leonard Cohen fez este curta-metragem de animação como parte 

de seus estudos na Escola Nacional de Artes Decorativas (ENSAD) 

em Paris, mesclando técnicas de animação tradicional em papel 

com finalização em softwares no computador.

Léonard Cohen a réalisé ce court métrage d’animation dans le cadre de ses études à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) de Paris. Il a utilisé les tech-
niques d’animation traditionnelle papier et volume ainsi que les logiciels Final Cut Pro 
et After Effects.

le jardin enchanté  Viviane Karpp // 2011, França, 3’, Livre

Alain, um ecologista endurecido, se muda 

para o lado da casa que pertence ao Sr. X 

com seus mamíferos e vegetais compa-

nheiros de música. The Enchanted Garden 

conta sobre o encontro entre dois vizinhos 

a priori inconciliáveis.

Alain, écologiste endurci, s’installe avec ses mammifères et végétaux colocataires musi-
caux à coté d’une maison dans laquelle demeure Monsieur X. Film de fin d’études réa-
lisé à l’école La Poudrière, Le jardin enchanté raconte la rencontre belliqueuse de deux 
voisins a priori inconciliables.

premier automne  Aude Danset, Carlos De Carvalho // 2013, 
França, 10’, Livre

Abel vive no inverno, Apolline vive no ve-

rão. Isolados em suas naturezas, eles nunca 

se encontraram. Eles também não deve-

riam se cruzar. Então, quando Abel cruza a 

fronteira e encontra Apolline, a curiosidade 

fala mais alto.

Abel vit dans l’hiver, Apolline vit dans l’été. Isolés dans leurs natures, ils ne se sont ja-
mais rencontrés. Ils ne sont d’ailleurs pas supposés se croiser. Alors, quand Abel fran-
chit la limite et rencontre Apolline, la curiosité prend le dessus...
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5 mètres 80  Nicolas Deveaux // 2013, França, 5’, Livre

Um rebanho de girafa embarca em uma série de mergulhos acro-

báticos voando alto! Uma após a outra, a uma taxa regular, girafas 

realizam voltas e cambalhotas mais que acrobáticas, antes de entrar 

na água seguindo as regras artísticas e chegar à borda à nado.

Un troupeau de girafe se lance dans un enchaînement de plongeons acrobatiques de 
haut vol ! L’une après l’autre, à cadence régulière, les girafes prennent leur élan et effec-
tuent des vrilles et des saltos des plus acrobatiques, avant de pénétrer dans l’eau dans 
les règles de l’art et de regagner le bord de la piscine à la nage.

la grosse bête  Pierre-Luc Granjon // 2013, França, 6’, Livre

Em um reino, dizem que uma grande besta 

acaba de comer quando não se espera por 

isso. Então, ficamos o tempo todo à espera 

de ser ou não comidos, alguém exclama. 

Boa ideia, mas isso não é suficiente, porque 

é muito difícil pensar na grande besta o 

tempo todo...

Dans le royaume, on raconte qu’une grosse bête vient vous manger au moment où on ne 
s’y attend pas. « Il suffit donc de, sans arrêt, s’attendre à être mangé pour ne pas l’être », 
s’exclame quelqu’un. Bonne Idée, mais qui ne suffit pas, car il est très difficile d’y penser 
tout le temps, à la grosse bête...

ascension  Caroline Domergue, Martin de Coudenhove, Thomas 
Bourdis, Florian Vecchione, Colin Laubry // 2013, França, 7’, Livre

No início do século XX, dois alpinistas so-

bem com uma estátua da Virgem Maria ao 

topo de uma montanha, seguindo uma tra-

dição. Essa subida não vai acontecer como o 

planejado. Um filme de animação humorís-

tica sobre a montanha cuja produção durou 

mais de um ano.

Au début du XXe siècle, deux alpinistes montent une statue de sainte Vierge en haut 
d’une montagne, selon la tradition. Leur ascension ne va pas se passer comme prévu. 
Un film d’animation humoristique sur la montagne (mais pas que...) dont la production 
a duré plus d’un an. Il a reçu une dizaine de prix, dont celui de « Meilleur court métrage 
» au festival du film d’Angoulême.
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la petite casserole d’anatole  Éric Montchaud // 2014, 
França, 5’, Livre

Anatole todo dia atrasada arrasta sua pe-

quena cassarola. Sem saber porquê, ela um 

dia cai sobre a cassarola. Ela fica presa ao 

redor e não consegue avançar, até que a cas-

sarola se esconde. Felizmente, as coisas não 

são tão simples.

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un jour 
sans qu’on sache pourquoi. Elle se coince partout et l’empêche d’avancer. Anatole en a 
assez, alors il se cache; Heureusement, les choses ne sont pas si simples.

la moufle  Clémentine Robach // 2014, França, 8’, Livre

Está nevando. Lily e seu avô a preparam uma pequena casa de passa-

rinho para ajudá-los durante o inverno. Mas onde os outros animais 

do jardim se protegerão?, pergunta a menina. Ela, então, entrou com 

uma luva no pé da árvore onde está fixado o abrigo dos pássaros.

Il neige. Lily et son grand-père préparent un petit nichoir pour les oiseaux afin de les 
aider à passer l’hiver. Mais où se protègeront les autres animaux du jardin ? se demande 
la petite fille. Elle dépose alors une moufle au pied de l’arbre où est fixé l’abri aux oiseaux.

tigres à la queue leu leu  Benoît Chieux // 2014, França, 8’, 
Livre

Um menino muito preguiçoso, repreendido por sua mãe, que não 

aguenta mais vê-lo dormir e comer o dia todo, decidiu começar a 

trabalhar e revela insuspeitos recursos de imaginação, inventivida-

de e perseverança.

Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère qui n’en peut plus de le voir dormir et 
manger à longueur de journée, décide de se mettre au travail et révèle des ressources 
insoupçonnées d’imagination, d’inventivité et de persévérance

captain 3d  Victor Haegelin // 2014, França, 3’, Livre

Capitão 3D é um super-herói que nos lem-

bra dos nossos quadrinhos favoritos! Quan-

do ele levanta os óculos, um novo mundo 

ganha vida em 3D e dá vida às mais belas 

garotas que ele precisa salvar dos tentácu-

los de um monstro assustador.

Captain 3D est un super-héros qui nous rappelle nos comics préférés ! Lorsqu’il enfile 
ses lunettes relief, un monde nouveau s’anime en 3D et donne vie à la plus charmante 
des jeunes filles qu’il doit sauver des tentacules d’un monstre effrayant.
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Masterclasses

“cryptokinografia” apropriado ao universo 
animado de a menina sem mãos  
Sébastien Laudenbach | Quinta-feira, 24 de novembro, às 
17h30 na Caixa Cultural Recife

história da 
animação 

pernambucana  
Marcos Buccini | Sexta-feira, 

25 de novembro, às 17h30 
na Caixa Cultural Recife
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objetos ópticos

Para contextualizar o sig-
nificado essencial da arte 
da animação, o Animage 
apresenta três objetos óp-
ticos que resgatam princí-
pios elementares das ima-
gens animadas. 

Esses equipamentos, de-
nominados praxinoscópio, fenaquistiscópio e zootroscópio* 
permitem a compreensão dos mecanismos básicos dos dese-
nhos animados e ao mesmo tempo estimulam uma reflexão so-
bre uma linguagem artística que depende do movimento para 
existir plenamente. 

Ao ver esses equipamentos e os filmes apresentados no Festival 
Animage, o público compreenderá melhor o significado do cine-
ma da animação como arte autônoma e incomparável, que parte 
de um desejo de possibilitar uma simulação de vida às criações 
plásticas humanas. 

*Esses objetos foram cedidos para o Animage  
pelo Núcleo de Cinema de Animação de Campinas 

In order to contextualize the essential meaning of the animation art, the 
Animage Festival presents three optical objects that rescue elementary prin-
ciples of the animated images. 

These equipment, called thaumatrope, phenakistoscope and zoetrope* al-
low the comprehension of the basic mechanisms of animated drawings and 
at the same time they stimulate a reflection about an artistic language that 
depends on the movement to exist completely. 

By seeing these equipment and watching the films presented in the Animage 
Festival, the audience will understand better the meaning of animation cin-
ema as an autonomous and incomparable art, which comes from a desire to 
allow a simulation of life to the human plastic creations.

Exposição
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