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EDITORIAL

A CAMINHADA
CONTINUA...
Lançar uma revista eletrônica dentro de uma plataforma de um
festival de cinema on-line foi mais uma ousadia, desafio e inovação
para a equipe do BIMIFF. Assim como a própria criação do festival,
trouxe expectativa, ansiedade, incertezas e aumento da carga de
trabalho. Mas falar de cinema sempre foi um prazer que vai além do
cansaço físico de tarefas diárias, e exercer a escrita cinematográfica
acaba trazendo para quem o faz uma realização de expor
sentimentos, anotações e análises de tudo aquilo que assistimos. É o
registro da emoção frente à tela.
A recepção da BIMIFF MAGAZINE Ano 1 Ed. 1 foi acima das
expectativas, o que nos deu força e fôlego para chegarmos a esta
edição. Se na primeira edição o nosso foco foi “Mulheres no
Cinema”, nesta trazemos uma matéria sobre Gilda Nomacce, que
intitula nossa publicação com sua pluralidade, onde refletimos sua
rica carreira, suas personagens e obras marcantes, dando vida a
mulheres (que são também partes dela) que refletem narrativas
artísticas e sociais que são inerentes à história do Cinema
Brasileiro. São espelhos projetados nas telas que nos fazem
ponderar sobre os paradigmas de como se constrói o olhar na
concepção e desenvolvimento de personagens, na arte de atuar, na
gênese e elaboração de histórias, conceitos, ideias, recortes e
principalmente: reflexões; nas quais o cinema independente tem
um papel importante no pensamento e imaginário
contemporâneos, nacional e mundial.
O nosso festival tem sido um portal de exposição de filmes do
mundo inteiro, no qual colocamos todo mês filmes de várias línguas
e várias culturas para apreciação do público geral. E esta revista tem
a missão de fazer refletir, o desejo de transformação de um mundo
que clama por mudanças. Que as nossas telas possam representar o
que de mais instigante tem a arte cinematográfica; que não é só
entretenimento, mas também o poder e a capacidade de pensar e
transformar.
Marcelo Cesar
Marcelo Cesar
Film Critic of BIMIFF Magazine
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A ALQUIMIA VISCERAL DA SORORIDADE

UMA ENTREVISTA EXCLUSIVA COM A CINEASTA NINA MCNEELY
POR VIC KINGS E MARCELO CESAR
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Cena de "Once There Was III"

A ALQUIMIA VISCERAL DA SORORIDADE
Uma entrevista exclusiva com a cineasta Nina MacNeely
Por Vic Kings e Marcelo Cesar

Nina McNeely é uma contadora de histórias, provocateur e criadora. Ela é coreógrafa, artista visual, diretora, diretora criativa e animadora. O
trabalho de Nina é visceral, rebelde, intenso - e ao mesmo tempo introspectivo, delicado e sedutor. Ela se esforça para ser um receptáculo
desconhecido que canalize a expressão artística, e um guia que pode levar qualquer artista disposto a buscar sua própria verdade.

No seu filme “Once There Was III” vimos várias referências de
símbolos religiosos, principalmente da religião católica. São eles:
o Sagrado Coração de Jesus, a pomba do Espírito Santo, a Cruz
Cristã e a Cruz Missioneira. Qual a importância na escrita da sua
arte destes símbolos?

Pode-se dizer que “a mulher” é o tema principal e também a
protagonista de “Once There Was III”. Qual o papel das
questões femininas em sua arte, especialmente refletindo
nossos tempos? Para você, qual a representatividade da
mulher neste novo mundo que surge com o terceiro milênio?

Nos últimos anos, decidi parar de questionar minhas
influências e deixá-las fluírem em mim livremente. Pus um
fim a deixar a opinião popular ou o medo do julgamento
afetar minhas escolhas artísticas. Cresci católica, e estava
rodeada de iconografia religiosa. Por causa de minha
herança mexicana e católica, essa imagem era dramática,
teatral, sangrenta e intensa. Fiquei profundamente intrigada
com as figuras, pinturas e simbolismo com seus rostos
expressivos, detalhes ornamentados e mistério assombroso.
Embora eu não seja uma pessoa religiosa hoje, sou
constantemente atraída por este imaginário quando
pesquiso - ele ainda me deixa perplexa e num estado de
maravilha infantil. Tenho reações viscerais quando a vejo,
desde sua ternura e piedade até sua brutalidade indutora de
medo.

Acho que este é atualmente um tópico sensível, então
gostaria de prefaciar minha resposta dizendo que tenho
respeito pelas crenças pessoais de todas as pessoas. Eu só
posso falar sobre minha experiência pessoal,
interpretação e inspiração. Acredito que as mulheres são
a fonte de toda a vida - nós somos tanto as criadoras
quanto as destruidoras. Somos um mistério que
continua a desconcertar, inspirar e a provocar o medo no
coração de muitos. Como artista, procuro o que está
faltando no mundo e tento preencher esse vazio; assim,
crio histórias sobre sororidade, poder e transcendência
entre as mulheres.
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O cuidado técnico e estético em sua obra é
algo notável e admirável, assim como a
poesia de suas imagens e movimentos.
Gostaríamos de saber, quais são suas
referências artísticas para suas criações
cinematográficas?

Sempre me intrigou a experiência
humana, o mundo dos sonhos e o que
quer que esteja à espreita nas sombras
da mente subconsciente. Eu uso a
tecnologia para criar ambientes
surrealistas que podem mudar
rapidamente, como um sonho, e uso a
dança para explorar as profundezas da
emoção e conexão humanas. Minhas
referências podem ser qualquer coisa
desde pinturas renascentistas até as
interações de pessoas que observo em
uma parada de ônibus enquanto dirijo
por Los Angeles. Eu registro tudo o
que me inspira no fundo da minha
mente, quer eu possa ou não explicar
por palavras ou colocar meu dedo no
porquê de isso me afetar.
A conexão visual e espiritual entre as três
personagens retratadas em “Once There
Was III” é praticamente palpável,
principalmente pela interpretação e
entrega brilhantes do trio Karen Chuang,
Diane Schoenfeld e Angel Mammoliti.
Como foi a escolha destas artistas para
darem vida e forma à sua narrativa?

Estas três artistas são integrantes da
Entity Contemporary Dance in Los
Angeles,
que
originalmente
encomendou este filme. Como estas
três mulheres dançam juntas
diariamente em uma companhia de
dança, elas têm uma conexão quase
psíquica. Elas se alimentam da energia
uma da outra da maneira mais bela.
Minhas dançarinas são uma grande
fonte de inspiração para mim, por isso
sempre deixo espaço para sua
expressão pessoal. Elas continuam a
enriquecer minhas visões e elevam
minhas ideias além das minhas mais
loucas
expectativas.
Sou
verdadeiramente grata por seu
trabalho
árduo,
dedicação
e
vulnerabilidade.
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Como dito em sua biografia, sua crença em Magick se faz muito presente em seu
trabalho. Segundo Allister Crowley, Magick representa “a Ciência e a Arte de causar
Mudanças de acordo com a Vontade”, como você aplica este conceito tão alquímico
e fascinante em sua arte?

Confio em meus instintos agora, ao ponto de não questionar nem mesmo a
origem de uma ideia. Tornou-se um pouco uma experiência mística, onde
sou um recipiente de boa vontade que cria agora e se pergunta depois. Deixo
minha imaginação tomar as rédeas enquanto me sento e vejo tudo se
desdobrar.
Em vários trabalhos seus, como em uma performance em 2016 da cantora Banks no
Guggenheim, as bailarinas começam com os corpos cobertas por um véu, assim
como em “Once There Was III”. Cobrir estas mulheres representa simbolicamente
algo no seu processo criativo?

Acho que isso provavelmente remonta à minha crença de que as mulheres
estão envoltas em mistério. É também um tema predominante na
iconografia religiosa, no mito e no folclore. Ela mantém o espectador
questionando - ela é uma virgem bonita, benigna, ou uma crona que tudo vê
com os poderes da bruxa?

BIMIFF

Qual a ligação artística entre “Once There
Was III” e um outro trabalho que você
chamou de “Wife” - com os seguintes
subtítulos: “Past Lives”, “The Grey Ones” e
“Untitled”? Você pode nos contar sobre a
relação entre estes trabalhos?
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apresentações ao vivo, depois cresceu para a televisão e o cinema. Aproveitei
todas as oportunidades enquanto estava nestes sets para observar e
aprender com os que me rodeavam. Não é apenas o talento que é necessário
para trabalhar na indústria, mas também a habilidade de comunicação,
adaptabilidade e entusiasmo - que eu estou constantemente trabalhando
para melhorar.
Foto por Kach Kach

"Wife" foi um coletivo que começou em
2008 entre mim, Kristin Leahy, e
Jasmine Albuquerque. Foi a minha
primeira incursão no mapeamento de
projeção. Todos nós três viemos de um
passado de dança, e eu tinha interesse
em combinar o mapeamento de
projeção com a dança. Começamos a
coreografar peças juntas para as quais
eu então criaria o mapeamento. Foi
uma bela experiência que me deu
muito tempo para experimentar e
explorar o potencial entre estas duas
formas de arte.
Como a técnica de “Body Tracking and
Projection Mapping” vem complementar e
te ajudar a contar a sua história? Qual a
importância desta técnica para a sua arte?

Com o mapeamento de projeção, sou
capaz de explorar uma variedade de
visuais, humores e estética de uma
forma amigável. Tudo o que preciso é
de uma única ferramenta, um projetor,
e alguns corpos dispostos a
transformar
meus
sonhos
em
realidade.
Na sua página encontramos vários
trabalhos seus, como coreógrafa, diretora e
animadora, sendo realizados para grandes
nomes da música pop mundial, como
Rihanna, Sam Smith, Kesha, Black Midi,
The Weeknd. Como aconteceu esta
aproximação entre vocês?

Estou em L.A há vinte anos, começando
como bailarina, passando para a
coreografia, depois dirigindo, editando
e animando. Consegui um agente para
coreografia e direção ao mesmo tempo,
e minha carreira comercial decolou.
Começou com videoclipes e

Diretora Nina McNeely

Por seus trabalhos serem muito ligados ao audiovisual, você já pensou ou tem
planos em escrever e dirigir um longa-metragem? Você pode nos contar sobre seus
futuros projetos?

Absolutamente - é um sonho meu! Tenho muitos projetos futuros nos
trabalhos; novas peças de mapeamento de projeção, um novo programa de
televisão e uma série animada que estou coreografando. Infelizmente,
devido a muitos Acordos de Não-Divulgação, isso é tudo o que posso revelar
neste momento.
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C R A C K ?

SINOPSE
Em meio ao lockdown, um homem se desequilibra e perde a calma com uma mala que o leva a
um evento surreal.

Elenco: Rich Mcafee, Naz Akther
Direção, Roteiro e Produção: Rich Mcafee
Direção de Fotografia e Edição: Rich Mcafee e Naz Akhter
Engenheiro de Som e Música: Ian Cook

Depois de estudar mídia, Rich Mcafee viajou e trabalhou em muitos lugares
para obter a experiência altamente necessária. Ele acabou voltando ao
cinema em 2015, trabalhando e experimentando uma variedade de
produções, por exemplo, eventos esportivos, eventos de moda,
documentários, mas principalmente curtas-metragens. Rich é um grande fã
de Anti Words, Rook Films, A24, Wigwam e Film 4 em termos de
distribuidores, seu envolvimento no cinema o influenciam muito para ir
mais longe na produção de filmes.
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Cult Movies

International Film Festival

Use o código welcomefrombimiff para inscrever seu(s) projeto(s) em nosso festival de
cinema parceiro com 20% de desconto! Envie seu(s) filme(s) para
https://filmfreeway.com/CultMoviesInternationalFilmFestival
Website: https://cultmoviesint.wordpress.com/
Email: cultmoviesinternational@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/cult_movies_festival/
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GILDA
BRASILEIRO
DE ROBERTO MANHÃES REIS E VIOLA SCHEUERER
C R Í T I C A

D E

M A R C E L O

C É S A R

importância de um documentário para a nossa percepção de uma
história, que na maioria das vezes, é apagada pela vergonha e medo de
quem foi protagonista e o pior, pelos seus descendentes. O grande
problema destas pesquisas é que os registros foram apagados e que as
pessoas que têm o conhecimento não querem falar sobre o
acontecido.

Cena de "Gilda Brasileiro"

GILDA BRASILEIRO – Um manifesto contra o esquecimento
Participando de uma mostra de cinema documentário chamada
“Inocência Perdida”, há alguns anos, o curador e cineasta Lucas
Donnard escreveu: “A potência das imagens está afirmada na
transgressão de seu lugar de origem, uma vez que visitadas e
reveladas, seja à luz da consciência ou à luz do projetor,
ressignificam todo o mundo à sua volta, inclusive de quem as cria.”
E pensando nesta frase que inicio os meus comentários sobre o
incrível longa documental “Gilda Brasileiro – Contra o
Esquecimento” dos diretores e roteiristas Roberto Manhães Reis e
Viola Scheuerer.
Com o olhar carregado de emoção e sentimentos Gilda, a nossa
protagonista, começa a relatar a sua saga. Ela fala de documentos
que foram esquecidos pela história, ela fala de acontecimentos que
ninguém quer lembrar ou relatar...é onde eu reverbero as palavras
do meu amigo Donnard, que as imagens têm o papel de transgredir
o seu lugar de origem...é revelar...é ressignificar tudo que nos será
mostrado nos próximos 90 minutos.
A voz de Roberto Manhães Reis, que também faz a belíssima
fotografia, preenche os nossos sentimentos com uma poesia que
contrasta com uma construção de pedras. É o Cais do Valongo,
marco histórico da cidade do Rio de Janeiro. Um local
emblemático, antigo cais localizado na zona portuária e que
recebeu em 2017 o título de Patrimônio Histórico da Humanidade
pela UNESCO. É o único vestígio da chegada dos africanos
escravizados nas Américas. O cais recebeu, nos anos de 1811 até
1831, entre 500 mil e um milhão de escravos. Mudou de nome para
Cais da Imperatriz, devido o desembarque da princesa Teresa
Cristina que viria a se casar com D. Pedro II.
Em seguida nos é apresentado uma fotografia de escravos, registro
feito pelo fotógrafo Marc Ferrez – brasileiro de origem francesa,
que atuou nos anos de 1860 e 1922. Uma narração romanceada na
voz pausada de Roberto nos faz ficar hipnotizados pela análise
cruel e ao mesmo tempo sensível de cada rosto e de cada corpo
registrado naquela foto. Neste momento percebemos a força e a

“Se existem imagens demais, é no momento de inseri-las em um texto,
em uma reflexão, que elas passam efetivamente a existir. É no
momento em que perturbam o lugar de onde vêm e o lugar de quem
as criou que elas afirmam suas potências – ser, não ser, ser outra
coisa.” Este texto é de Cezar Migliorin e está na sua publicação com o
título de “Sob o risco das imagens: a cena na cena.”
É este o papel que o trabalho de Manhães Reis e Scheuerer nos faz
pensar. É tirar esta foto de um arquivo e trazê-la à luz de hoje. Estudar
a história é refletir o presente para mudarmos o futuro. Pessoas sem
nome, sem passado, sem futuro, como diz o nosso narrador, mas que
têm a força de mexer com o nosso sentimento e nos deslocar em
direção ao resgate destes que sofreram com a apagamento das suas
histórias.
Gilda, como uma bandeirante moderna, desbrava uma estrada antiga,
por onde os escravos eram contrabandeados em uma época que já era
proibido o tráfico transatlântico de escravos. Por ali passaram vários
deles, sem registro, sem pagamento de impostos, e com o
conhecimento e a conivência das autoridades locais. Esta estrada tem
o nome de Dória, devido um padre, de mesmo nome, que construiu
esta estrada. Gilda faz todo um apanhado e uma construção do que ela
chama de “Rota Dória”, que envolve desde a chegada dos escravos
pelos navios até a venda final dos mesmos. Gilda se emociona e
emociona a todos com esta pesquisa que contradiz a todos da região
que fala que não houveram escravos.
Roberto interrompe as entrevistas para fazer uma análise poética das
fotos em P&B. Ele nos leva a reflexões profundas sobre cada corpo
exposto naquelas paisagens dos cafezais. O seu tom é de uma
melancolia pungente. A música de Thomas Rohrer, Bella e Fabio Nino
Müller preenchem nossos corações de sensibilidade e reflexão em
cada frase do narrador. Um verdadeiro deleite aos nossos olhos, o
casamento perfeito de poesia, história, arte, cinema e história.
Sobre os diretores: Viola Sheuerer nasceu na Suíça e formou se em
Antropologia, Letras (Alemão) e História na Universidade de Basel.
Trabalhou como assistente de direção, montadora e fotógrafa de
cinema e TV. Seus filmes anteriores ao “Gilda” são: “Saravá, “Nipo
Brasil” e “Louisa Jules”. Roberto Manhães Reis nasceu em São Paulo e
formou se em cinema na Universidade de Konrad Wolf na Alemanha e
os seus filmes são: “Keine Ursache”, “Santo Onofre”, “Nipo Brasil” e
“Louisa Jules”.
Marcelo Cesar April/21/2022
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A Cyprus Horror Society é o primeiro Festival de Cinema
de Terror do Chipre que aceita filmes de todo o mundo
no gênero de horror ou subgêneros de horror.
O festival será encerrado em 3 de setembro com a
exibição dos filmes selecionados e uma cerimônia de
premiação no Teatro Ethal, no coração de Limassol.

Use o código BIMIFF25 para inscrever seu(s) projeto(s) em nosso festival de
cinema parceiro com 25% OFF!
Inscreva seu(s) filmes(2) em https://filmfreeway.com/CyprusHorrorSociety
Website: https://www.cyprushorrorsociety.com/
Instagram: https://www.instagram.com/cyprushorrorsociety/

TODOS OS
MORTOS

GILDAS

UM FILME DE CAETANO GOTARDO & MARCO DUTRA

BIMIFF

ENTREVISTA

A JORNADA PARA CONTAR
HISTÓRIAS E SUAS
RESPECTIVAS LUTAS

A JORNADA PARA CONTAR HISTÓRIAS E SUAS RESPECTIVAS LUTAS

UMA ENTREVISTA EXCLUSIVA COM O CINEASTA BILAL HUSSAIN
POR RICHARD CAEIRO E VIC KINGS
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The director Bilal Hussain

A JORNADA PARA CONTAR HISTÓRIAS E SUAS RESPECTIVAS LUTASAn exclusive
Entrevista com cineasta Bilal Hussain
De Richard Caeiro and Vic Kings

Bilal Hussain é um premiado cineasta independente. Ele tem produzido curtas-metragens há onze anos (2011-presente).
Ele é um cidadão paquistanês-canadense, que vive em Esbjerg, Dinamarca, e trabalha na emissora de televisão local "TvGlad Esbjerg" como repórter, âncora, operador de câmera e editor de segmento. Além do trabalho e da produção
cinematográfica, ele escreveu dois livros de ficção criminal.
O que o inspirou a se apaixonar pelo mundo da sétima arte?

Desde 2011 você vem trabalhando na construção de narrativas
cinematográficas. Depois de todos estes anos fazendo filmes, o que
Desde criança, eu via filmes com meu pai e sozinho também ainda resta daquele cineasta de 11 anos atrás?

no cinema e em casa. O cinema está em meu "sangue", é
minha vida e minha paixão.
Também adoro assistir séries dramáticas que no momento
são as maiores no mundo do cinema e da televisão. Posso
citar algumas séries dramáticas - "Mare Of Easttown",
"Homeland", "Ozark", que me deram inspiração para
escrever novos roteiros nos próximos anos. Filmes como
"Taxi Driver", "Goodfellas", "The Departed", "The Dark
Knight", "Another Round" e muitos outros também são
inspiradores. O ponto principal é que eu adoro contar
histórias e estou só começando, vou fazer isso até morrer.

O Bilal Hussain de 11 anos atrás não existe mais, e sim, já se
passaram onze anos, o que é uma loucura com oito curtasmetragens até agora. Na verdade, esta é uma pergunta muito
difícil de responder. Onze anos atrás, eu não tinha
experiência, os primeiros cinco curtas-metragens não eram
bons - devido à falta de enredo, falhas técnicas e também de
atuação.
Agora posso dizer que ganhei experiência porque não parei
de fazer curtas-metragens - muitas pessoas me disseram que
meus curtas-metragens não eram bons e eu lhes disse que
sabia. Eu melhorei minhas habilidades em meu sexto curta
"The Wheelchair And The Trap" (2020) e sétimo curta
"Jessica: Part Two" (2020), mas dito isso, eu posso fazer ainda
melhor.
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Podemos dizer que seu filme é sobre o trauma e a luta
para reconquistar a confiança? Como você definiria a
trajetória narrativa de Jessica?

Bem, eu não definiria "Jessica: Part Two" (2020)
como (uma história sobre) trauma, mas defino-a
com luta e vemos essa jornada no curta-metragem.
A narrativa é simples: Jessica Rasmussen (Nadja
Dalgaard) está em busca do amor como quase todos
nós estamos na vida. Acho que o público pode se
relacionar com isso, o que é importante na
narrativa de filmes, especialmente neste tipo de
curta-metragem/ longa-metragem.
O que o inspirou a escrever esta história?
Cena do filme "Jessica: Part Two"

Nadja Dalgaard (Jessica Rasmussen) e eu, Bilal
Hussain somos melhores amigos. Estudamos mídia
na Glad Fagskole Esbjerg que é a parte da estação
de televisão Tv-Glad Esbjerg onde trabalhamos no
momento. Em 2017, eu estava tentando descobrir
sobre o que escrever e depois pensei em escrever
uma história fictícia sobre uma mulher deficiente
com um interesse amoroso. No início, a
personagem deveria ser deficiente física em uma
cadeira de rodas, mas eu a mudei porque havia
enormes buracos na narrativa e assim por diante.
Depois perguntei a Nadja se ela estaria interessada
em atuar e ela disse que sim. Depois disso, pensei
em escrever uma história fictícia sobre Nadja
(Jessica), pois ela não consegue ver muito bem. A
personagem Jessica Rasmussen é fictícia, mas
Nadja Dalgaard na vida real não consegue ver
muito bem - a inspiração vem de nossa vida diária.
"JESSICA: PART TWO" ganhou muitos prêmios em
festivais de cinema ao redor do mundo. Qual você acha
que é a razão de tal sucesso?
Sim, no momento, "Jessica: Part Two" (2020) recebeu 33
prêmios com 73 seleções até o momento. Sinceramente,
não sei, mas o público adora o filme aqui na Dinamarca e
no mundo - o que é fantástico. Eu e minha equipe
estamos gratos a todos que têm e estão demonstrando
amor e apoio ao curta-metragem. É a narrativa que eu
acho (ser o que mais faz a audiência gostar do filme), o
público pode se relacionar com os personagens, mas
novamente eu não sei.

A primeira parte da história de Jessica foi produzida há alguns anos.
Como foi a interação no set de filmagem com a atriz Nadja Dalgaard
nestas duas ocasiões? E como foi o processo de casting para escolhê-la
como a protagonista?

Como mencionei anteriormente na entrevista, Nadja Dalgaard
(Jessica Rasmussen) é minha melhor amiga, portanto não
houveram interações especiais ou processo de casting.
Alguns diretores têm uma predileção por alguns atores e atrizes.
Notamos a presença da atriz Theresa Søvig Poulsen em dois filmes que
participaram do BIMIFF. Conte-nos um pouco mais sobre esta parceria
cinematográfica entre vocês dois.
Sim, realmente. Conheço Theresa Søvig Poulsen desde 2018. Ela é uma
boa amiga. Eu trabalho com Theresa desde aquela época, pois ela
participou de meu quinto curta-metragem "Esbjerg: Crime Family"
(2018). Ela também fez seu próprio curta-metragem "Comes and Goes"
(2019), no qual escreveu, dirigiu, produziu e atuou. Ajudei ela a
conseguir os equipamentos de filmagem, e também como técnico de
iluminação e assistente de fotografia, na realização de "Comes and
Goes". Esta parceria é uma amizade e nós simplesmente ajudamos os
outros de todas as maneiras que podemos.
Como artista imigrante em um país conhecido por ter uma grande
tradição na 7ª arte, com cineastas como Erik Bailing, Lars von Trier,
Susanne Bier e Thomas Vinterberg, quais foram e têm sido os maiores
desafios em sua carreira cinematográfica?
Sim, a Dinamarca tem excelentes diretores de cinema. Eu não vi os
filmes de Erik Balling e não sou tão fã dos filmes de Lars Von Trier.
Adoro os filmes de Susanne Bier e Thomas Vinterbergs, eles têm uma
excelente experiência como cineastas e contadores de histórias. Posso
citar também dois dos meus filmes favoritos de Vinterberg: "The Hunt" e
"Another Round".
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Além disso, de Susanne Bier: "Hævnen", "Efter Brylluppet", "En Chance Til" e a excelente série dramática da HBO "The
Undoing". Se eles lerem isto um dia, (gostaria que soubessem que) eu adoraria trabalhar com eles, escrevendo um roteiro
que eles possam dirigir. Como cidadão paquistani-canadense, e em breve cidadão dinamarquês, os desafios como
cineasta independente são as questões de financiamento. Fiz todos os meus curtas-metragens em meu tempo livre e
voluntariamente. Espero um dia fazer filmes em tempo integral e ganhar dinheiro com eles. Ganhar dinheiro é uma coisa
importante, mas eu realmente só quero contar histórias.

Cena do filme "Jessica: Part Two"

Como o público dinamarquês recebeu seu filme "JESSICA: PART TWO"? Você notou alguma diferença entre a recepção do curtametragem em seu país e em outros lugares com culturas diferentes?

O público dinamarquês amou o filme como também a audiência de outros países. nos festivais estamos arrebentando no
momento. Eu tenho alguns contatos cinematográficos em outros países e eles também adoraram o filme. É incrível,
realmente não tenho palavras.
Você tem novos projetos cinematográficos em desenvolvimento?

Sim, eu tive uma ideia para um filme leve de Natal, mas eu o coloquei na gaveta por enquanto. Também escrevi um curtametragem em inglês que irei produzir em algum momento. Além desses dois, escrevi um longa-metragem de ficção
criminal em inglês, mas estou reescrevendo-o em dinamarquês. Haverá também uma última parte de Jessica em algum
momento. Honestamente, estou tentando descobrir o que escrever a seguir.

Cena do filme "Jessica: Part Two"

ROMANCE

GILDAS

UM FILME DE KARINE TELES
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SINOPSE
O limpador de UTI hospitalar gosta de fazer algo, mas esse prazer se torna seu maior e mais
assustador problema.

Elenco: Armin Azizi, Sahar MardoukhRuhani, Hayat Almasi,
Samira MardoukhRuhani, Mahin Almasi, Morad AkhtarShenas
Direção e Roteiro: Golestan Mansouri
Produção: Armin Azizi
Direção de Fotografia: Voria Abdiani
Edição: Fatemeh Marzba
Maquiagem: Rozhan Gholami
Designer de Som: Arastoo Mafakheri
Composição Musical: Ardavan Mirani
Efeitos Visuais e Correção de Cor: Mohammad Ahmadi

Golestan Mansouri é uma premiada cineasta iraniana, nascida em
1998. Ela trabalha como diretora, roteirista e fotógrafa, e já ganhou
vários prêmios e indicações em festivais de cinema em todo o mundo,
como por exemplo: "Melhor Cineasta Feminina" no Miami Florida Film
Festival (EUA), "Melhor Direçao" no Smyrna Izmir Film Festival
(Turquia), "Melhor Direção Estreante" no Brussels Capital Film
Festival (Bélgica), entre outros.

ANÚNCIO ESPECIAL

NOSSOS PARCEIROS

"Amazônia Cinema Awards" é um festival
trimestral
brasileiro
de
cinema
independente online que busca criar
oportunidades e promover o cinema
independente mundial, valorizando sua
cultura e expressão artística únicas.

Use o código BIMIFFF2ACA para inscrever seu(s) projeto(s) em nosso festival de
cinema parceiro com 50% de desconto! Inscreva seu(s) filme(s) em
filmfreeway.com/AmazoniaCinemaAwards
Website: https://www.amazoniacinemaawards.com/
Email: amazoniacinemaawaards@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/amazonia_cinema_awards/
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UM FILME DE SAMANTHA CASELLA
C R Í T I C A

D E

M A R C E L O

Cena do filme "To a God Unknown"

Um Deus não tão desconhecido.
A análise de um filme experimental passa muito pela percepção
que cada um vê naquelas imagens que estão sendo mostradas. Um
filme experimental tem o poder de provocar sensações e emoções de
formas variadas. É como uma obra de arte abstrata que o artista tem
a sua proposta ao cria-la, mas ele sabe que quando mostrada,
sofrerá variadas interpretações e está tudo certo, pois a arte existe
para perturbar, fazer pensar, fazer refletir o seu próprio tempo.
O filme em questão é o curta experimental “To a God Unknown” da
premiada diretora e roteirista italiana Samantha Casella. O filme
começa com um black (tela preta) e o versículo do Novo Testamento
de Lucas: “E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados...”,
ou seja...contrário a este Deus citado no título, Ele é conhecido e nos
conhece. Já na abertura um trocadilho. Título e frase de abertura
são antagônicos, já nos faz pensar o que está por vir.
Logo depois, outra tela nos apresenta outra frase, desta vez do poeta
russo Serguei Esenin, responsável pelo movimento imagista russo,
considerado um dos maiores poetas do início do século XX. Cap 1 –
“O seu sorriso está nevando no meu coração”. E a tela se abre com a
imagem que percorreu no mundo em 2016, que são milhares de
pássaros formando uma dança no céu da Dinamarca. Este
espetáculo e chamado de Sol Negro. Versos tirados dos poemas de
Esenin, que falam da vida e da morte, são citados à medida que as
imagens são mostradas. Um relógio, dependurado em uma parede,
sem ponteiros, como se o tempo não pudesse ser medido. Uma cama
vermelha toda desarrumada nos chama para a paixão. Pássaros que
abrem o capítulo em dança terminam o episódio em morte. Um
ciclo de vida que se mistura entre os ciclos do dia e noite, leite e
sangue na tela: vida e morte. O poeta Esenin se matou aos 30 anos
de idade.
O capítulo 2 se abre com a frase do escritor norte americano John
Ernst Steinbeck: “Eu confio nele por Ele ser eterno.” Steinbeck é
famoso por livros como: “A Leste do Éden” e “As Vinhas da Ira”,
sendo que 17 de suas obras foram adaptadas pelo cinema. Um
homem vagueia por uma floresta louvando a natureza que o cerca,
finalizando com a busca da própria morte. Busca de um Deus que
não consegue encontrar com na própria vida? Os textos são
inspirados na novela de Steinbeck: “To God Unknown”, daí o título
do filme de Casella. Neste romance temos um “conto místico,
explorando a tentativa de um homem de controlar as forças da
natureza e, finalmente, entender os caminhos de Deus e as forças do
inconsciente interior”.

C E S A R

Fechando o filme, o último capítulo, o de número 3 “O relógio ainda”,
frase do poeta francês Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, ficou famoso por
começar escrever muito cedo, foi um dos expoentes do movimento
simbolista, marcado pela irreverência temática, teve uma vida
libertina que viria influenciar grandes artistas da música, cinema e
teatro da nossa época. As falas deste episódio são inspiradas pelo
poema “Une Saison em Enfer” de Rimbaud. O relógio que aparece em
uma parede no primeiro episódio e que não marca o tempo, retorna
jogado em uma praia para depois ser queimado. Um mar em profusão.
O poema “Ophelia” de Rimbaud também é citado.
A diretora escolheu imagens belas, fotografia do artista Frank
Hoffman, para retratar a sua fala e a sua escrita que joga com questões
de vida e morte, tempo e não tempo, amor e ódio, questões que
perpassam pelos autores/poetas escolhidos por ela para legendarem
as suas imagens. Brilhantemente escolhido três locutores narram na
língua do autor de cada episódio (russo - Viacheslav Syngaevskiy,
inglês - Richard Lloyd Stevens e o francês - Fréderic Bernard). Um
cuidado e um zelo com estes artistas que a inspiram.

Cena do filme "To a God Unknown"

Samantha Casella é italiana e
estudou cinema em Florença.
Recebeu vários prêmios pelo seu
primeiro curta "Juliette", vindo a
dirigir outros curtas depois deste:
“Silêncios Interrompidos”, ”Iris”, "I
Am Banksy". Ela foi muito
premiada nos EUA por este último
curta.
Já
trabalhou
com
videoclipes e documentários.
Sendo eles: "Mediterraneo", "Il
West Secondo Civitelli", "Via
Crucis al Pantheon" e "Autoritratto
con Papa".

DESCOMPASSO

GILDAS

UM FILME DE JASMIN TENUCCI
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THE MELODIES AND POETRY OF THE NORTH

UMA ENTREVISTA EXCLUSIVA COM CINEASTA ERIC JAYCE LANDBERG
POR LUCAS MARQUES E VIC KINGS
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AS MELODIAS E POESIA DO NORTE
Uma entrevista exclusiva com cineasta Eric Jayce Landberg
Por Lucas Marques e Vic Kings

Erik Jayce Landberg é guitarrista, compositor, produtor musical, multi-instrumentista, letrista, poeta, romancista,
fotógrafo e diretor de cinema.
Gostaríamos de iniciar pelo ponto de
partida! Pode nos contar mais sobre
qual é a história de PROMISE OF
ASGAARD?
Há muitas metáforas lá dentro. A
canção é completamente aberta à
interpretação, como eu gosto de
envolver o interlocutor. Nunca
escrevo a letra com muita precisão,
pois sempre deixarei algum espaço
para alguma reflexão.
Um dos aspectos é a conquista do
amor de uma mulher. Na mitologia
Viking, Asgaard representa o reino
dos Deuses, onde ninguém mais é
permitido. Há uma comparação entre
a promessa de acesso ao reino dos
Deuses e a conquista de uma mulher
com acesso ao seu amor.

Como foi realizado o processo
criativo da escrita da letra e da
roteirização de PROMISE OF
ASGAARD? Foi uma criação paralela,
ou uma veio antes da outra?
As letras foram escritas separadamente
muito antes mesmo de haver uma ideia
para um curta-metragem/vídeo musical.
Na época, eu estava escrevendo todo o
material para o álbum "The Forbidden
World" e, embora eu soubesse que
eventualmente iria gravar alguns vídeos
para algumas faixas do álbum, nenhuma
música foi especificamente escolhida até
o momento. Normalmente isso seria algo
que eu faria assim que o álbum fosse
gravado e concluído.

A ideia de um videoclipe veio mais
tarde. Originalmente, eu tinha algo
totalmente diferente em mente, algo
mais moderno. Depois veio a ideia de
realmente filmar uma história
genuína em um formato de curtametragem, em vez de ter minha banda
tocando em frente de câmeras
rolando em um grande hangar, o que
para mim seria igual a uma total falta
de criatividade, já que foi estendida e
feita tantas vezes a ponto de se tornar
uma espécie de paródia de si mesma.
O enredo que escrevi tem pouco a ver
com a letra da música. Não que eles
não sejam compatíveis, mas o roteiro
segue seu próprio caminho, se
desejar, ao explorar o tema mais
profundamente com personagens
reais, pois eles têm até mesmo nomes.
Para o elenco, escolhi Caroline
Blommé para interpretar o papel de
minha esposa "Vyktoria" e você
encontrará também alguns atores
recorrentes
da
trilogia
cinematográfica "Truth or Dare",
como Lina Ellenberg, Christian Jarder
e Katriina Rosén, por exemplo, que
atuaram em "Jealousy", a seqüência
de "Never Love Again".

Göran Edman cuida da maioria dos vocais,
enquanto eu toco quase todos os
instrumentos, exceto a bateria, que eu toco
apenas em algumas faixas.
Erika Norberg também faz uma participação
convidada na faixa "Don't Believe", na qual
ela canta os vocais principais. Escrevi o
material para o álbum inteiro na Suíça, e
gravamos a maior parte na Califórnia, e os
vocais na Suécia. A masterização foi feita nos
estúdios Abbey Road em Londres.

A música de PROMISE OF ASGAARD
é um trabalho solo?
Realmente, "Promise of Asgaard" é a
primeira faixa do meu terceiro
projeto
solo
intitulado
"The
Forbidden World".

Eric Jayce Landberg
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"PROMISE OF ASGAARD "

Ao se tratar de um multi-artista, podemos notar
sua verdadeira paixão pela Arte como um todo.
Você busca referências para seus projetos, tanto
musicais como cinematográficos, em outras
formas artísticas como a Pintura, a Escultura e o
Teatro? Se sim, poderia nos falar mais sobre
estas referências?
Eric Jayce Landberg

A exemplo de NEVER LOVE AGAIN, o
filme PROMISE OF ASGAARD
também possui uma linguagem de
videoclipe. Novamente canção e
imagens entram em harmonia para
nos contar uma história. Nota-se a
importância e cuidado que você tem
com seu trabalho. Quais suas
referências
no
mundo
dos
videoclipes?
Acho muito interessante que vocês o
coloquem
dessa
forma.
Embora
tecnicamente seja um videoclipe, minha
intenção aqui era realmente fazer o
contrário, filmando um curta-metragem
que lembra um videoclipe e que emprega
a narrativa do videoclipe. A maneira como
o fiz em "Never Love Again" foi pintar com
imagens ao lado de uma narrativa
musical. Isso é muito importante para
mim, que cada quadro tenha seu próprio
valor estético e artístico. Eu realmente não
assisto videoclipes nesse sentido e, se
assisto, tenho a tendência de fazê-lo
apenas para o puro prazer de fazê-lo.
Minha abordagem dos videoclipes é
realmente mais ou menos a mesma que a
de filmar um filme, mas com uma
integridade artística única para cada
filme.

Engraçado que vocês mencionem isso porque meu
jardim está cheio de estátuas do século 18 (risos). Eu
tenho a tendência de me inspirar e encontrar
inspiração em uma grande variedade de formas de
arte. Cada vez que estou em Paris, por exemplo, nunca
perco uma oportunidade de visitar o máximo de
museus que posso. Em certo sentido, sou um
colecionador de impressões, e essas impressões não se
encontram apenas na arte ou na literatura. Elas
também podem ser encontradas observando ou
interagindo com as pessoas e as dinâmicas humanas.
David Bowie disse certa vez que ele coleciona
personalidades. Nesse sentido, eu também descobri
que eu mesmo sou um colecionador de
personalidades e impressões.

"PROMISE OF ASGAARD "

A fotografia do filme possui uma
contradição muito interessante.
Embora existam cenas violentas,
conflituosas, ela também carrega uma
delicadeza nas cores em tom pastel,
com a presença da criança.
Remetendo, assim, um ar onírico para
quem assiste. Como foi a escolha
desses recursos?
Para mim, uma obra de arte é cheia de
contrastes. Se você olhar para uma
pintura, especialmente as pinturas do
século XVII, as cores empregadas estão
muitas vezes em contradição umas com as
outras. Cores vivas ao lado de um rosto
escuro, triste ou místico, por exemplo.
Para mim, sempre se tratou de contrastes
como "a bela e a fera". Se você ouvir meus
solos de violão, esta é a base sobre a qual
eles são construídos. Quando eu estava
cortando e editando as filmagens de
"Promise of Asgaard", eu queria criar uma
espécie de mundo imaginário que não
podia ser alcançado. Passei bastante
tempo na parte de correção de cores e
acrescentei um toque que evocaria uma
espécie de sensação sonhadora, talvez
apenas em um nível subconsciente. Além
disso, eu queria que o filme fosse o mais
contemporâneo possível. Também fiz
questão de incluir diferentes ingredientes
em conflito direto uns com os outros, mas
que também se equilibrassem uns com os
outros. A criança representa inocência, os
vikings representam ganância, raiva e
negatividade, enquanto as cenas eróticas
representam positividade. A nudez é o
estado natural de todos, compatível e
respeitoso com a natureza, e isso é algo
positivo.
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O trabalho brilhante com a direção de arte é notório em ambos
os seus trabalhos a que tivemos acesso. Como foi realizado o
processo de pesquisa por figurinos, objetos de cena e locações?
Obrigado! Como mencionado anteriormente, eu sou um colecionador
de impressões. Onde quer que eu vá, tenho a tendência de olhar para
lugares de um ponto de vista artístico, e às vezes isso simplesmente
me impressionava! "Este é definitivamente um lugar onde vamos
filmar uma cena", eu pensava comigo mesmo. Estou constantemente
em busca de ideias ou possibilidades. Quando se trata de figurinos,
para "Never Love Again" eu gastei muito tempo fazendo pesquisas.
Não é segredo que também me interesso muito pelo século XVIII, por
isso me veio muito naturalmente. Para "Promise of Asgaard" tivemos a
sorte de ser patrocinados por uma empresa fabricante de roupas
Viking e utilizar os mesmos tecidos que eles utilizavam na época. As
armas e adereços eram autênticos e emprestados para as cenas,
quanto à vila Viking, preciso agradecer a uma amiga minha que é
muito adepta da mitologia nórdica. Quando eu contei a ela sobre
meus planos de filmar um vídeo e sobre o roteiro, ela imediatamente
me disse que conhecia este lugar fantástico, mas que tinha que
permanecer em segredo. Porque aparentemente pouquíssimas
pessoas sabem sobre ele. Todos os locais em "Promise of Asgaard" são
na verdade locais reais da cultura Viking. O penhasco onde as cenas
do casamento foram filmadas é na verdade um velho forte Viking com
uma parede de pedra derrubada construída pelos Vikings. Havia uma
energia muito especial durante as filmagens e durante uma das cenas
do casamento a sacerdotisa realmente começou a chorar de verdade.
Eu perguntei a ela o porquê e ela não conseguia responder, além de
ter sentido aquela energia estranha que ela disse.

A popularização da Mitologia Nórdica vem sendo cada vez
mais notória nos últimos anos. Como, por exemplo, a franquia
cinematográfica “Thor”, os novos jogos de “God of War”, e mais
recentemente o filme “The Northman” de Robert Eggers. Qual
a sua visão sobre esse novo boom no interesse mercadológico e
cultural pela cultura Viking a nível mundial?
Bem, por um lado acho muito bom que as pessoas se interessem mais
pela velha mitologia nórdica. Ela tem sido enterrada longe dos
interesses das pessoas há bastante tempo e algumas vezes
permaneceu até mesmo completamente desconhecida. A diferença
para nós é que para a maioria das pessoas, ela constitui um mundo de
fantasia que lembra a saga de "Senhor dos Anéis", enquanto para nós,
ela é parte fundamental de nossa história e do modo de vida de nossos
antepassados. Infelizmente, Hollywood tende a retratá-la de uma
maneira totalmente irrealista, a ponto de quase se tornar ridícula. Há
também muito pouco que saia (dessas adaptações) com qualquer
verdade ou valor histórico.
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Todos os países e suas culturas possuem deturpações quando
são apresentadas a outras culturas. Muito em função do
cinema Hollywoodiano. Com a história dos Vikings não é
diferente. Você acredita que esse clipe possa ter um papel
didático para o público fora dos países escandinavos?
Na verdade, estamos falando de uma cultura muito rica e há muitos
conceitos errôneos sobre ela. Poucos sabem, por exemplo, que os
Vikings eram na verdade poetas, e que a Edda Poética, a "Bíblia Viking"
se preferir, foi escrita em prosa. Há tradições muito belas que vêm
diretamente dessa cultura que a maioria das pessoas fora da
Escandinávia não conhece. O Natal, por exemplo, é uma delas. Na
cultura popular, muitos veem os vikings como nada mais do que
bárbaros. E Hollywood tem ajudado a difundir essa falsa imagem. No
entanto, eles foram, em sua maioria, inventores, exploradores e os
melhores construtores de navios do mundo. Em "Promise of Asgaard",
eu tentei permanecer o mais fiel possível à época. Por um lado, eu
queria retratar como funcionava uma pacata vila Viking governada
por mulheres e Valquírias - como era frequentemente o caso - e, por
outro lado, também mostrar os riscos que vinham com a vida naquela
época.

Você se mostra bastante preocupado com as minorias e faz
questão de ter uma equipe formada por pessoas de várias
nacionalidades diferentes. Isso é incrível! Em 2018 o Partido
Democrata Sueco, com a plataforma anti-imigração, foi o
terceiro colocado no pleito, abocanhando 18% dos votos. No
Brasil, infelizmente, existem muitos casos de xenofobia com
imigrantes (principalmente daqueles oriundos de países
pobres). Geralmente essas políticas querem que o mundo
acredite que o grande problema dos países são aqueles que
vêm de fora. Como você enxerga essa situação na Suécia?
Eu tenho amigos do exterior e de todas as partes do mundo. Tenho a
tendência de gostar da dinâmica que surge dela. Há um intercâmbio
de culturas que é muito interessante para mim. Se você só sair com
pessoas da mesma cidade ou do mesmo país, essas dinâmicas não
estarão em movimento. Eu não olho para as pessoas em termos de
origem ou etnia. Para mim, não é importante de onde você é, a que
classe social você pertence ou o que você faz para viver. Eu apenas
olho para a personalidade. Para responder à sua pergunta, algumas
pessoas têm medo do desconhecido e do que não entendem. Eu, por
outro lado, sou meio atraído por isso. Há problemas em todos os
lugares, é claro, e acho que esses problemas se devem a razões
socioeconômicas. Sou muito apolítico, pois não acredito que um
partido político tenha todas as respostas. Para mim, é importante
respeitar a opinião de todos e entender que, dependendo de suas
diferentes origens, as pessoas perceberão as coisas de maneira
diferente. Nem todos compartilham de seu ponto de vista e isso
certamente é uma coisa boa. Imagine se todos compartilhassem! É
importante não pisar ou desrespeitar outras culturas.

ESTAMOS TODOS
NA SARJETA, MAS ALGUNS DE
NÓS OLHAM AS ESTRELAS
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A projeção do (em) Tango - O poder sutil da sétima arte
Artigo especial sobre o filme "Tango" de Carlos Saura
Por Pamela Nassour (Cineasta Libanesa)

A escritora, Pamela Nassour, é uma premiada cineasta, crítica de cinema e educadora libanesa. Pamela se formou na
Holy Spirit University of Kaslik USEK com mestrado em Artes Visuais - Cinema e Televisão. Ela está atualmente
cursando seu Ph.D. em Cinema Latino-Americano Contemporâneo na Universidade Saint Joseph de Beirute e na
Universidade de Granada.
Conhecido por seus filmes "Carmen", "Bodas de Sangue" e
"Tango", Carlos Saura é um reconhecido cineasta espanhol.
Seus longas-metragens incorporam uma estética distinta e
enredos interessantes, e devem ser considerados filmes de
dança. Em uma de suas entrevistas, o diretor espanhol expressa
seu fascínio por espelhos. Ele diz que os usa porque eles
oferecem imagens maravilhosas. Na verdade, Saura acredita
que o espelho é um milagre e acha que é algo sempre
surpreendente. Talvez seja uma coincidência que um diretor de
cinema de dança esteja interessado em espelhos... ou talvez não.
É verdade que seus filmes contêm uma presença física de
espelhos, mas suas escolhas cinematográficas não se limitam
apenas a isso. Em muitos de seus planos, Saura cria a ilusão de
um espelho através de suas composições, do tamanho de seus
planos e do bloqueio e encenação de seus personagens. Neste
artigo, o foco será em torno do filme "Tango" de Carlos Saura,
especificamente a noção de rivalidade, ao mesmo tempo em que
será apoiado pelo texto "O Dançarino Sutil" do artista e teórico
libanês Jalal Toufic.
Em seus escritos, Jalal Toufic fala sobre o que ele chama de "o
dançarino sutil". Ele o define como um tipo diferente de corpo
que é projetado "em um reino de movimento alterado, corpo,
espaço e tempo específico a ele". Para ele, a única dança
verdadeira ou "grandiosa" é aquela que aparentemente projeta
este tipo de corpo. Quaisquer outras noções de dança não estão
relacionadas com o território de Toufic. Através do texto "O
Dançarino Sutil", fica claro que o balé, como forma de dança,
tem afinidade com a "dança" à la Jalal Toufic, e a projeção é mais
provável que aconteça no balé do que em outros gêneros de
dança. O conceito de Toufic e os filmes de Carlos Saura se
encontram em pontos comuns. O artista/teórico libanês
reconhece em seus escritos o uso de espelhos nos filmes de
Saura como um meio direto da projeção do corpo sutil no reino
da dança.

No entanto, embora reconhecendo as semelhanças dos
movimentos de dança, e se colocados sob as mesmas
circunstâncias que causam a transição no balé em referência a
Toufic, será que poderiam projetar como o balé faz? E quanto a
Carlos Saura como cineasta de filmes de dança? Ele está ciente
de certa projeção, considerando que ele implica um
acontecimento de milagre em seus filmes através do significado
de espelhos? Poderia ser o milagre da projeção? Estando
envolvido na dança, ele está consciente de que suas escolhas

Cena do filme "Tango"

cinematográficas podem ser surpreendentemente a
visualização da projeção? Houve projeção de qualquer forma? E
o Tango de Saura? Poderia a graciosa e poderosa projeção do
Ballet ser contagiosa para seus movimentos casados? O tango
poderia, em algum momento, tornar-se uma dança no sentido
de Jalal Toufic?
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Fato: O balé é a base de todas as formas de dança. No entanto,
inicialmente, é importante estabelecer a diferença entre intérprete e
dançarino. Baseado em Jalal Toufic, um movimento é considerado
uma dança e não uma performance, quando "ele ou ela foi projetado
por meio de seu movimento no reino específico da dança, de corpo
alterado, espaço e tempo"; assim, nenhum movimento pode projetar
um dançarino sutil. Fazendo piruetas, por exemplo, não é a excelência
do intérprete em tal movimento que causa uma projeção. O intérprete
para projetar tem que ser um verdadeiro dançarino. Um bailarino
tem, nesse sentido, através da realização de movimentos simples, a
capacidade de projetar para o reino alterado. Contudo, a afinidade
das piruetas e da projeção não pode ser negada. Isto pode ser devido à
natureza dos movimentos. Em alguns movimentos - como as piruetas
- o dançarino perde as coordenadas de espaço e tempo e, portanto, a
transição para o outro reino será mais fácil. Tudo depende do
movimento puro em si, não importa o que tenha sido – piruetas, ou
apenas andar por aí de forma dançante com uma maçã na mão.
Em "Tango", Carlos Saura mostra uma rivalidade entre duas
mulheres; e seguindo a explicação de Jalal Toufic, a rivalidade é um
aspecto importante ligado à duplicação. Ele escreve que quando um
bailarino treina com outra pessoa, este é um procedimento que o
ajuda a aceitar a diferenciação entre os dois e os outros corpos sutis
que serão projetados posteriormente, e que terão um aspecto
diferente. O bailarino, uma vez no reino, pode ser tentado a não
aceitar a duplicação; portanto, ele ou ela (ou elu) tenta se sobressair
nos movimentos. A rivalidade no enredo do filme "Tango" é apoiada
por outro recurso de dança que é mais de escolhas estéticas do que de
elementos de roteiro. Na camada do filme, a presença das cores não
pode ser negligenciada e nos impressiona que, em uma entrevista,
Saura admita que seu diretor de fotografia, Victor Storaro, sugeriu
que as cores deveriam ser integradas. Assim eles escolheram as cores
fundamentais: vermelho, azul e amarelo.
Esta prática não é nova. Na verdade, ela remete aos primeiros tempos
do cinema e foi aplicada para "Annabelle Serpentine Dance" (William
K.L. Dickson & William Heise, 1895). As filmagens naquela época eram
coloridas à mão. Assim, a combinação de dança e cores, no cinema,
foi/é uma intuição dos cineastas. Em "Tango", o uso de cores para o
Saura está diretamente relacionado com a evolução da rivalidade,
retratando o sentimento de escalada do bailarino. Assim, esta prática
evolui de uma simples intuição para um propósito bem definido. Estas
características mencionadas na cinematografia e na trama do filme
continuam aparecendo no filme até a cena final, que é o tango entre as
duas dançarinas Laura e Elena.
Vindo das ruas e cafés de Buenos Aires, o tango não era como
conhecemos hoje. Logo no início de seu surgimento, era uma dança de
balé entre dois homens, até se desenvolver na forma que é hoje. Mas
aqui neste filme - especificamente no cenário do tango onde Elena e
Laura dançam juntas - certamente não é uma apresentação histórica
para as origens do tango como dança. A coreografia está ocorrendo
entre duas mulheres, rivais e ciumentas. Ambas tentam se destacar no
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tango e, enquanto continuam
dançando, seus movimentos e
gestos, até mesmo seu olhar, se
transformam de um ato de tentar
alcançar a excelência para um ato
de aceitação uma da outra sem
qualquer rejeição.
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Durante a dança, Laura assume a liderança, interpretando assim o
papel do bailarino masculino, que como em todas as danças latinas e
de salão, lidera a mulher e controla os movimentos. Além disso, ambos
os dançarinos, à medida que a dança evolui, se movimentam para uma
espécie de espaço diferente. Eles vão em direção aos estandes de
roupas que nos dão a impressão de que este espaço está desconectado
de seu entorno. A mudança da luz e da estrutura do próprio local, a
continuidade da coreografia ali, e a forma como ela é executada pelas
duas mulheres, tudo isso implica que ocorreu uma projeção - uma
projeção para um novo reino de corpo, espaço e tempo alterados.
Levada ainda mais longe, esta projeção não é uma projeção normal:
Laura em todas as suas danças era obviamente a dançarina feminina,
com elegância e suavidade acompanhando todos os seus passos. No
entanto, nesta cena específica, Laura imita o dançarino masculino
movendo-se como ele e até mesmo parecendo-se com ele. Sua atitude
nos dá a impressão de que ela está no corpo de uma mulher, mas
agindo como um homem. Se a projeção realmente ocorresse - o que é
muito implícito - seu corpo sutil provavelmente seria um dançarino de
tango masculino. É possível com esse tipo de projeção, mas não
acontece com muita frequência, considerando que o corpo sutil não
parece o mesmo que a bailarina de carne e osso.
Entretanto, é chocante que após toda esta leitura de elementos e
características que comprovam o acontecimento da projeção, o
escritor (como no personagem principal) admite no roteiro que está
imaginando a cena. Portanto, no roteiro, a cena existe em sua cabeça.
Logo, esta cena foi mal lida e não houve projeção.
Enquanto escrevo este artigo, surgem perguntas que me fazem pensar
um pouco fora da caixa, talvez fora da própria tela, longe do viewfinder
e do cenário do filme. Em uma grande cena, assim como esta, uma
projeção implícita pode estar errada? Será uma simples admissão do
personagem que a cena está apenas em sua imaginação o suficiente
para descartar toda a análise acima? Carlos Saura como escritor e
diretor deste filme, ao fazer seu personagem imaginar que esta cena
acabou com este dilema. Mas será que ele estava consciente do poder
da cena? É uma possibilidade que, caso ele leia o texto de "O
Dançarino Sutil" de Jalal Toufic, ele desejaria que ele fizesse uma
escolha diferente em sua escrita? Se nos ativéssemos ao roteiro em si e
à história, então o conceito não se aplicaria. Ainda assim, falta um
caso, que deve ser levado em consideração, que é o processo de
filmagem em si. A fim de filmar a cena - que supostamente é uma
imaginação - ela se realizou fisicamente no set. As duas atrizes
apresentaram um tango. E quanto aos seus corpos de carne e osso?
Elas não são intérpretes que passaram pela experiência da dança no
platô do cenário? Sabendo que o conceito de dançarino sutil não se
limita aos filmes, não é uma possibilidade de uma projeção de corpos
sutis durante a rotina?
Nada pode provar que um corpo sutil é projetado e mesmo os
próprios intérpretes não podem provar isso. Mas esta atitude de Laura
é o quê? É atuar? Devemos desconsiderar os sinais fornecidos pelo
tango? Uma coisa é certa: a dança por si só criará uma nova
compreensão do espaço e do tempo; imagine o poder dela quando
combinada com a sétima arte. Ballet ou não, tango ou não, os sinais
estão lá e cabe a nós, espectadores, reconhecê-los. É verdade que nada
pode provar o acontecimento da projeção, mas ela está lá. Está
implícito através dos sinais à espera de serem vistos e capturados.
Artigo por Pamela Nassour
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SINOPSE
Depois que um paraplégico descobre uma maneira de viajar através da água até o ponto de
asfixia, ele encontrará uma menina em uma realidade alternativa entre a vida e a morte.
Elenco: Collin O'Neill, Natalia Rojas
Direção, Roteiro, Co-Produção e Edição: Antonio Lugo
Co-Produção Executiva: Julia Ramos
Direção de Fotografia: Hai Son
Operador de Câmera: Jaig de Guzman
Maquiagem e Figurino: Tomas Rosales
Prop Master e Design de Set: Alondra Melendez
Compositor Musical: Nihar Moodi

Antonio Lugo é um cineasta premiado, nascido em Porto Rico. Ele é
Bacharel em Belas Artes e Mestre em Produção Cinematográfica.
Antonio é roteirista e diretor de seu próprio conteúdo. Ele gosta de
contar histórias de outras pessoas e trazê-las para uma experiência
audiovisual. O cineasta tenta entender a tristeza e o poder das
pessoas com uma pitada de realismo mágico.

ANÚNCIO ESPECIAL

NOSSOS PARCEIROS

GIMFA (Gralha International Monthly Film Awards) é um
festival mensal de cinema que tem como objetivo
promover o melhor do cinema mundial. Os filmes são
assistidos internamente por juízes qualificados do meio
cinematográfico. Sabemos como é difícil produzir um
filme independente, por isso seu filme será tratado da
maneira que merece.

Use o código BIMIFF20GIMFA para inscrever seu(s) projeto(s) em nosso festival
de cinema parceiro com 20% de desconto! Inscreva seu(s) filme(s) em
https://filmfreeway.com/GIMFA
Website: https://www.gimfa.com.br/
Email: gralhaawards@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/gimfawards/

OS SENTIMENTOS
VASTOS NÃO TÊM
NOME
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EVERYTHING I COULD
UM FILME DE CHRIS ARMIENTI
C R Í T I C A

D E

R I C H A R D

Cena do filme "Everything I Could"
A IMPORTÂNCIA DE CONHECER LIMITAÇÕES EM SI E NO OUTRO

Aproximadamente 10% de toda a população mundial sofre com doenças
mentais, isto equivale a cerca de 720 milhões de pessoas. Estas doenças
podem variar de transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo
(TOC), distúrbios alimentares, transtornos de ansiedade, esquizofrenia,
somatização e muitos problemas dermatológicos e cardiovasculares. A
depressão é considerada a maior doença do século. É a segunda causa mais
comum de invalidez em todo o mundo, ficando atrás apenas das dores nas
costas e deve ser tratada como prioridade pela saúde pública global.
Normalmente, a depressão, leva à dependência de drogas como álcool e
fumo, que são usados como forma de escape.
É com este conhecimento e com sensibilidade que o diretor Christopher
Armienti cria um diálogo contundente entre pai (Ben Cable) e sua filha
(Sierra Nowak) na tentativa de explicar a doença mental de sua esposa. Em
pouco menos de 2 minutos de duração, a interação entre Luke e Sarah
Nottingham (interpretados, respectivamente, por Cable e Nowak) traz à
tela a grande delicadeza que o texto demanda, e que é elevada ainda mais
pelos olhares e vozes da dupla de protagonistas. A desconfortável, porém
necessária conversa se inicia com o confronto familiar: Sarah vem
decaindo em seu desempenho escolar, sintoma comum em jovens que
passam por situações familiares que demandam muita maturidade. Luke,
preocupado com sua filha, sabe onde está a provável raiz do problema, e
decide então dar início a esta conversa emocional e periclitante.
O texto, em momento algum, torna-se robotizado ou automático, as deixas
e expectativas a que somos apresentados em tela soam verdadeiras, como
se, ao observar a conversa a portas fechadas de pai e filha, fossemos
voyeurs, invadindo a privacidade desta família enquanto o patriarca tenta
lidar com a dificuldade de mostrar a filha que, infelizmente, ele não é
infalível, e que na realidade ninguém o é. Cuidar de pessoas com
transtornos mentais e psicológicos é um desafio gigantesco, que pode
tomar proporções de uma grande bola de neve, transformando os
cuidadores até então saudáveis, em pessoas tão doentes quanto àqueles
que estavam sendo tratados. Talvez essa seja a grande lição que Luke
aprendeu e tenta passar para sua filha em sua breve, porém profunda
conversa.
“Eu fiz tudo o que pude para manter esta família unida”, desabafa o pai de
coração dilacerado a sua filha magoada. Ter a capacidade de enxergar no
outro a necessidade de uma ajuda mais significativa, e ao mesmo tempo
aceitar que esta ajuda não é algo que está ao seu alcance, ainda mais ao
lidar com familiares, é algo que de fato demanda muita inteligência
emocional.

C A E I R O

Ben Cable, em sua emotiva atuação, ilustra muito bem este momento
confessional, sem quase desviar os seus olhos dos de sua filha, em uma
conversa sincera onde razão e emoção caminham lado a lado na emissão
de palavras, mas que não deixam de evidenciar a abissal tristeza em que
ele se encontra no marejar de suas íris. O ator, nascido em
Bridgeport/Connecticut, voltou a atuar em 2017 depois de um grande
hiato fora da criação e interpretação de personagens, e entrega ao lado de
Sierra Nowak um maravilhoso trabalho.
A curtíssima narrativa é ainda mais agraciada pela graciosa fotografia de
Frankie Galvez e pelo certeiro design sonoro de Carter Imperial,
tornando a experiência de assistir ao filme uma mistura de comoção, com
a sensação de querer saber mais. A expectativa alia-se a tendência
voyeurística de continuar acompanhando a relação entre os Nottingham.
De saber se o pai irá tentar consolar sua filha com palavras de afeto ou
um abraço silencioso. Ou se Sarah irá se rebelar contra a decisão do
patriarca para ir atrás de sua mãe. Entre tantos outros “e se...” que deixam
a narrativa tão rica em possibilidades, elevando a diegése fílmica a novos
níveis interpretativos. E ao mesmo tempo, também deixa aquele “gostinho
de quero mais” em quem assiste a este sensível filme que já vem
começando a conquistar seu espaço em festivais de Cinema de todo o
mundo, como o Medusa Film Festival (em que ganhou o prêmio de Best
Drama Short), o Odyssey Fest, o So You Think You Can Direct – Act
Competition, e agora aqui no BIMIFF – Brazil International Monthly
Independent Film Festival.

Cena do filme "Everything I Could"

Chris Armienti é um apaixonado por
arte. Desde criança não queria mais
nada além de escrever e dirigir para o
Cinema e a televisão, fazendo vídeos no
YouTube em parceria com seu melhor
amigo com a primeira câmera que
ganhou de seu pai. Depois de ser
convencido por sua mãe de que tudo é
possível, Chris se inscreveu e entrou na
faculdade de seus sonhos, a University
of Southern California. Na USC se
especializou
em
Produção
Cinematográfica, os filmes que produziu
conquistaram muitos espaços, sendo
selecionados e premiados em festivais
de todo o mundo.
Diretor Chris Armenti
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DESVENDANDO O PASSADO PARA MUDAR O FUTURO
Uma entrevista exclusiva com o cineasta ROBERTO MANHÃES REIS
Por Vic Kings e Marcelo Cesar

Roberto Manhães Reis é um cineasta brasileiro formado em direção pela Konrad Wolf Film University na
Alemanha. Nascida na Suíça, Viola Scheuerer é formada em antropologia, literatura alemã e história pela
University of Basel. Juntos, dirigiram os documentários Nipo Brasil (2005) e Louisa Jules (2013), este último feito
para a televisão. "Gilda Brasileiro - Contra o Esquecimento" é o segundo longa-metragem documental da dupla
para cinema.
A base acadêmica é algo fundamental para inúmeros
grandes cineastas, no caso de vocês esta formação em
Cinema teve seu alicerce na Escola Europeia. Sendo uma
nascida na Suíça e o outro no Brasil, como surgiu o
interesse em voltar o olhar para um passado brasileiro no
qual os próprios envolvidos na história não querem contála?
A Viola é suíça e tem uma relação de mais de 25 anos com o
Brasil. Ela estudou história e sociedades na África
ocidental. De certa forma o tema já estava no seu campo de
interesse. No meu caso foi realmente uma questão de
identidade. Meus ascendentes por parte de mãe chegaram
ao Brasil como escravizados. Na família não sabemos
praticamente nada sobre como nossos antepassados
sobreviveram a essa época. Eu sempre me interessei por
esse passado e ao encontrar Gilda fui contagiado pela
história do tráfico transatlântico de escravizados em sua
fase ilegal. Meus olhos se abriram para perceber como
continuamos hoje cercados de pôr este passado, e que
ainda existe muita informação por aí a ser revelada. Em
relação à minha formação na Europa, o fato de ter estudado
em Babelsberg, Alemanha, não mudou este interesse, mas
teve sem dúvida forte influência na forma de eu fazer
cinema documentário e trabalhar a memória.

O co-diretor Roberto Manhães Reis

Gilda Brasileiro é uma pessoa de muita força e determinação, uma personagem interessantíssima que nos leva a desbravar este
passado sombrio ao seu lado. Em seu filme de 2011, “Rota Dória”, ela já trazia a força desta história ao público, mas por meio do longametragem “Gilda Brasileiro – Contra o Esquecimento”, o aprofundamento sobre esta narrativa trouxe ainda mais potência e atenção a
estes fatos históricos. Como aconteceu a abordagem para que surgisse este incrível documentário?
Conhecemos a Gilda quando estávamos fazendo um documentário sobre o Projeto Revelando os Brasis. Neste projeto, moradores de
cidades de até 20 Mil habitantes podem participar de um concurso para realizar um curta-metragem. A Gilda foi uma das
contempladas. E foi nesse contexto que a convidamos para participar do documentário. Ela não era a única personagem, estávamos
filmando também outros participantes do concurso. Porém, quando chegou a hora de editar, percebemos que a Gilda e a história da
Rota Dória não se encaixavam na montagem. Enquanto outros participantes “queriam” contar uma história, a Gilda “precisava” contar
a história que descobriu em sua cidade.
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Gilda tem uma ligação muito forte com a Rota Dória. A história daqueles africanos, que desciam dos barcos tumbeiros no litoral
norte de São Paulo para subir a Mata Atlântica em direção a Salesópolis, essa descoberta mudou a sua vida. Gilda carrega essa
história na pele e essa urgência tem uma força enorme dentro do documentário. Se houve um aprofundamento entre o curta “Rota
Dória” (dirigido por Gilda) e o longa-metragem “Gilda Brasileiro”, isso acontece por que a Gilda é protagonista no nosso filme. Ela
está na frente da câmera e encarna a história da rota clandestina. Ela é a Rota Dória.

A co-diretora Viola Scheuerer

Ao decorrer da narrativa, percebemos o quão o assunto é tabu, a ponto
de soar quase que proibido entre diversos dos personagens relatados,
principalmente por revelar questões amargas de seus antepassados em
relação à escravização. Durante as filmagens, quais foram as maiores
dificuldades encontradas na abordagem do assunto com os
envolvidos?
Em Salesópolis, existem muitas famílias tradicionais, cujos ancestrais
participaram de alguma forma do tráfico transatlântico de
escravizados. Essas famílias foram criando uma narrativa sobre seu
passado, que foi sendo passada e reinterpretada de geração para
geração. Confrontar essas famílias com outra versão de sua história foi
com certeza a maior dificuldade. Ninguém quer ser associado à
escravidão. Pior ainda quando seus antepassados são colocados do lado
dos atravessadores e traficantes de escravizados. Porém, ao mesmo
tempo, muitos deles conhecem os fatos, mas aprenderam desde lá atrás,
que não se fala sobre isso. A partir da lei Feijó em 1831, qualquer
desembarque de africanos no território brasileiro era proibido. Essa Lei
tinha consequências tanto para compradores como vendedores, então
já naquela época não se falava sobre o assunto. Durante as filmagens,
muitas pessoas se negaram a conversar com a gente. Uma pena, pois
não estávamos ali para julgar o passado de ninguém. Queríamos
conhecer as narrativas sobre a escravidão, numa região onde ela foi
intensa até 1888, quando foi oficialmente abolida. Mas claro que essas
relações não mudaram de um dia para o outro.

Um dos destaques do documentário é o envolvimento emocional de Gilda com o assunto, dando aos espectadores momentos de
grande sensibilidade e determinação. Durante a produção e pós-produção do longa-metragem, como vocês conseguiram trazer
sentimentos tão intensos para a tela, evitando armadilhas e clichês que apelam ao melodrama?
Nossa forma de fazer filme documentário está muito ligada a um compromisso com o valor documental do que estamos realizando. A
gente procura dar espaço para as pessoas se expressarem, procuramos manter uma transparência no tratamento com os
personagens e na forma como montamos o filme. Um dos efeitos colaterais deste jeito de trabalhar é que não fica muito espaço para
clichê e melodrama. Eu gostaria que no futuro, quando alguém olhar o nosso trabalho, ele encontre em nossos filmes um
documento, onde possa reinterpretar e reutilizar. Um documentário muito construído e cheio de efeitos também vai ser documento
no futuro, porém vai ser um documento sobre o imaginário de quem fazia documentário hoje, séc. XXI. Gostaria que nossos filmes
preservassem ao máximo as diferentes camadas de verdades que existem em uma imagem.
Eduardo Coutinho é sem dúvidas um dos maiores mestres
documentaristas da história do Cinema Mundial, influenciando
cineastas nacionais e internacionais a criarem narrativas instigantes
e um profundo envolvimento entre a obra e o espectador. No caso de
vocês, houve uma influência por parte deste grande cineasta
brasileiro? Quais outras influências vocês podem apontar como
formadores de seu estilo cinematográfico e narrativo?
Por meio do Coutinho entendemos a força do “encontro”. Este
momento onde você liga a câmera e entrevistador e entrevistado
entram em sintonia, se encontram. Isso é importante. O
documentarista alemão Volker Koepp também trabalha neste sentido.
Mas tenho várias influencias. Aprendi a amar o gênero documentário
vendo os filmes de Johan van der Keuken, Cris Marker, Heddy
Honigmann e outros. O Claude Lanzmann teve um influência nesta
questão de como trabalhar com memória.
cena do filme "Gilda Brasileiro - Contra o Esquecimento"
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cena do filme "Gilda Brasileiro - Contra o Esquecimento"

“Gilda Brasileiro – Contra o Esquecimento” teve uma bela carreira em festivais no Brasil e no mundo. Como foi a repercussão do
filme entre o público e a crítica especializada?
Muito diversa. O filme estreou num momento turbulento, pouco antes das eleições presidenciais. A máscara da sociedade brasileira
estava caindo e as pessoas estavam se deparando com uma sociedade de fato racista, machista e homofóbica. Ver as imagens dos
escravizados no Vale do Paraíba projetadas nas telas gigantes de cinema, ver a negação deste passado escravagista hoje, isso foi para
muita gente um soco no estômago. Depois da estreia em São Paulo, apresentamos o filme no Museu Nacional de Historia e Cultura
Afro-americana, em Washington. Esse é o maior Museu sobre a história da diáspora africana no mundo, foi inaugurado em 2016, fica
a 400m da Casa Branca e até hoje não tem registro na Wikipédia em português (!). Bom, mostramos “Gilda Brasileiro” neste Museu, e
as pessoas ficaram muito comovidas, afinal também é a história delas. O que elas não sabiam é que, também no tráfico
transatlântico, o Império Brasileiro era protagonista. Só entre 1822 e 1851 desembarcaram o dobro de africanos no Brasil do que em
toda a história dos Estados Unidos. O filme foi apresentado em vários países. A apresentação em Angola foi para mim muito especial.
A sala de projeção ficava ao lado da Rua dos Mercadores, lugar onde os escravos eram vendidos em Luanda. Os escravizados no Vale
do Paraíba eram raptados em grande maioria na região que hoje forma o território de Angola. Os angolanos olhavam as imagens
históricas e reconheciam de qual cultura ou região aquelas pessoas poderiam ser. Apesar de Luanda ter sido fundada para abastecer
o tráfico, o tema não está sendo trabalhado na sociedade angolana.
Após a produção e finalização do longa-metragem, Gilda continuou a investigar e aprofundar suas pesquisas sobre este assunto tão
obscuro e ao mesmo tempo tão necessário de ser discutido?
O filme trouxe muitos impulsos na vida de Gilda, ela se conectou com professores de universidades e seguiu sua pesquisa. Ela está
apresentando o documentário em escolas públicas e está escrevendo um livro sobre a Rota Dória. Viola e eu continuamos a procurar.
Realizamos um curso sobre uso de fotografias históricas no filme documentário em Luanda, e tivemos a possibilidade de ouvir
algumas interpretações em Angola sobre as fotos de escravização no Brasil. Eu viajei para Cabinda e Benguela e visitei os lugares
históricos onde o tráfico de escravizados acontecia. Tem muitas coisas para se contar ainda.
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A falta de registros formalmente documentados impossibilita
a responsabilização dos atuais donos das propriedades pelo
sanguinário regime escravista da época. Durante e após a
filmagem, houve relatos de receio por parte dos entrevistados
de que descendentes de pessoas escravizadas requeressem
algum direito?
Não, por enquanto não aconteceu nada e eu espero que
ninguém tenha essa ideia. Não é o caso de eu ou você
responsabilizarmos uma pessoa pelo o que seus antepassados
fizeram no século XIX. Esse debate tem que ser feito com a
sociedade brasileira e traduzido, no caso de reparação, em
novas politicas públicas, como aconteceu, por exemplo, com o
sistema de cotas. Para mim deveria ser uma obrigação do
Estado criar lugares de memória, para que essa história não
seja esquecida ou distorcida. Estamos falando dos
fundamentos desta sociedade, de milhares de vidas que foram
interrompidas e que são o fundamento do que hoje chamamos
de Brasil. Fomos uma sociedade escravagista, e continuamos
tendo sequelas deste passado. Temos que mudar isso
urgentemente. Acredito que aprender a entender a história do
Brasil pela lente do que foi o tráfico transatlântico possa ser
uma chave para entender e mudar essa mentalidade.
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As obras de Marc Ferrez dão ainda mais robustez aos relatos
abordados em seu filme, sendo parte fundamental da narrativa
do projeto. Como ocorreu o processo para a utilização destes
documentos históricos tão importantes em “Gilda Brasileiro –
Contra o Esquecimento”?
O arquivo fotográfico de Marc Ferrez pertence hoje ao IMS
(Instituto Moreira Salles). Desde o começo, o IMS foi cooperativo
em relação ao nosso filme. Eles entenderam que a gente precisava
das imagens em alta resolução, pois pretendia vasculhar os
últimos grãos de prata da imagem, a procura de olhares e sinais
de resistência. A digitalização dos negativos em placa de vidro de
60 x 40 cm foi fundamental para o filme. Essa mudança de
tecnologia possibilitou que víssemos detalhes, que nem mesmo o
Marc Ferrez viu nessas imagens.
Sabemos da importância histórica e representativa do filme para
pesquisadores, estudantes, além do público em geral. Aliado a
isto, temos também o evidente talento e expertise de vocês como
documentaristas e narradores. Existem novos projetos
cinematográficos de vocês, em conjunto e/ou individualmente,
planejados para o futuro?
Sim, temos. Pretendemos continuar esse trabalho de memória
sobre o tráfico transatlântico. Temos um projeto de exposição
interativa, onde planejamos filmar em Angola e nos quilombos
cariocas e paulistas. Tenho também um projeto pessoal sobre
meu avô, médico negro do interior de São Paulo nos anos 30.
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SINOPSE
Na rotina diária de sua família iraniana, durante o tempo do coronavírus, uma criança acredita
que os adultos não conseguem ver corretamente atrás de suas máscaras.

Elenco: Sarvin Sana'ti, Mirhossein Nounchi, Sima Sheybani
Direção e Roteiro: Saba Ghasemi
Produção: Masoud Ghasemi
Direção de Fotografia: Shahram Najarian
Edição: Ghadir HamzeEmamchai
Design de Set e Figurino: Saba Ghasemi
Maquiagem: Ali Shafei Sabet
Operação de Som: Alireza Karimnejad
Design de Som: Mohammad Ghasemi
Composição Musical: Mohammad Mousavi
Colorista: Pejman Farhadi

Saba Ghasemi é uma cineasta premiada, de Teerã, Irã. Nascida em
1993, Saba é Bacharel em Cinema e Mestre em Literatura Dramática
pela Art University of Tehran. Ela trabalha como diretora e roteirista
no Irã, e já ganhou vários prêmios em festivais de cinema no mundo
inteiro com seus filmes "The Party", "The Castle" e "The Mask".

ANÚNCIO ESPECIAL

NOSSOS PARCEIROS

LATIN AMERICA FILM AWARDS foi feito com a intenção de criar um novo cenário para
cineastas independentes da América Latina e de todo o mundo.
O festival, assim como os filmes, é completamente independente. Não temos nenhum
tipo de patrocínio ou assistência de nenhum governo e, portanto, a inscrição é
cobrada. É a única maneira de manter o festival vivo e em um nível elevado.
Os filmes serão avaliados mensalmente por profissionais do cinema competentes e
premiados. O melhor filme de cada mês será exibido em nosso site.

Use o código Welcome60Latin para inscrever seu(s) projeto(s) em nosso festival
de cinema parceiro com 60% de desconto!
Inscreva seu(s) filme(s) em https://filmfreeway.com/LatinAmericaFilmAwards
Website: https://www.latinamericafilmawards.com/
Email: latinfilmawaards@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/latinamericafilmawards/
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UMA ENTREVISTA EXCLUSIVA COM O CINEASTA SALMAN AZIZ
POR RICHARD CAEIRO E VIC KINGS
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E N C O N T R A D O
P E N S A M E N T O S

N O S
M A I S

P R O F U N D O S
ENCONTRADO NOS PENSAMENTOS MAIS PROFUNDOS
Uma entrevista exclusiva com o cineasta Salman Aziz
Por Richard Caeiro e Vic Kings

Salman Aziz (nascido em 19 de dezembro de 1993) é um autor e artista independente de Bangladesh. Ele nasceu
em Pabna, Bangladesh. Mas cresceu principalmente na cidade de Dhaka. Ele obteve seu bacharelado em Ciência
da Computação e Engenharia com notas extraordinárias.
No decorrer do filme, foi impossível
não ser transportado para a obra “Um
Cão Andaluz” do cineasta espanhol
Luis Buñuel. Uma montagem nãolinear que nos remete aos sonhos,
inclusive em sua estrutura. Suas
influências passam por artistas do
Surrealismo?
Honestamente, eu realmente não sei
quais são as influências! Mas só sei
que um artista deve seguir o
movimento do mundo da arte. A
forma de arte pode ser surrealista ou
pode ser realista, não importa para
mim. A única coisa que importa é
como um artista expressa a mente
artística! Eu sempre me considero um
artista e quero fazer algo único que
permaneça memorável para sempre.
Esse deveria ser o lema de todos os
artistas!
Ao falar da obra-prima de Luis Buñuel
"Un Chien Andalou", cada cena do
filme traz muitas mensagens visuais.
Embora a narrativa não tenha
sequência. O realizador deste filme,
de forma inteligente, tomou a ajuda
de metáforas e símbolos para contar
as histórias de uma forma silenciosa.
E tornou-se surrealista para os
espectadores. Mas quando eles
decodificarem as metáforas e as
adicionarem
linearmente
como
mensagens, eles terão o verdadeiro
significado do filme.

O filme trabalha com muita simbologia,
o que faz com que cada um que assista,
acabe vendo um filme diferente, já que
os símbolos dialogam de maneira
bastante diferente com cada indivíduo.
Seria esta uma proposta pensada para
que a subjetividade do espectador fosse
uma extensão do filme?
"Lost in the Black Hole" é um filme
enigmático e permanecerá para sempre
um mistério.
De acordo com a ciência, quando uma
estrela morre na galáxia, ela se torna um
buraco negro. E a região do espaçotempo com extrema gravidade que nada,
nem mesmo partículas ou radiação
eletromagnética, como a luz, pode
escapar dela. É uma brecha um tanto
infinita!
Portanto, da verdadeira definição as
pessoas podem entender um pouco
como é o filme!
Cada vez que uma pessoa assiste a ele,
essa pessoa terá um significado
diferente a cada vez. Isso é tudo o que
posso dizer!

O diretor Salman Aziz
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A escolha do preto e branco foi bastante acertada,
visto que ela acentua ainda mais as formas, as
sombras, as luzes e até a textura. Muito
importantes para a proposta do filme. Como foi
pensada a fotografia de seu curta-metragem?
Um sentimento misto!
As pessoas deveriam saber que neste filme, eu era
o ator, cineasta, editor, na verdade em uma
palavra: tudo. Deixe-me compartilhar a história de
fundo deste filme.
Há muito tempo atrás eu vi um sonho muito
estranho em preto e branco. E a concretização do
meu sonho é "Lost in the Black Hole".
Como se sabe, a coloração "Preta" simboliza poder,
sofisticação, formalidade, riqueza, mistério, medo,
maldade, infelicidade, profundidade, tristeza,
remorso, raiva, anonimato, clandestinidade, luto,
morte, austeridade e desprendimento; enquanto a
coloração "Branca" representa reverência, pureza,
nascimento,
simplicidade,
limpeza,
paz,
humildade, precisão, inocência e bem. Assim,
seguindo meu sonho, mantive o filme inteiro em
preto e branco.
Antes de tornar o sonho em realidade, estudei
muito sobre simbolismo para representar os
personagens inexistentes. Depois vem o uso de
metáforas para denotar os significados! Retratar
esses personagens foi muito difícil para mim.
Inicialmente, o filme deveria ter três personagens.
Mas depois eu vi outro sonho artificial e incluí
mais dois de acordo com esse sonho. Finalmente,
estes cinco personagens (A Esperança, O Espinho,
A Natureza, A Verdade, A Centelha) nascem para
narrar os cinco elementos deste mundo, como
também de tudo.
Desde o ajuste da posição da câmera, a medição da
distância focal, a captura de imagens estáticas para
o filme, a atuação, até a auto-direção, tudo foi
doloroso para mim para lidar sozinho. Às vezes eu
precisava consertar minha maquiagem para o
personagem durante a filmagem. Se eu não
conseguia a cena desejada, tinha que refazer a
imagem para modificar o resultado da
cinematografia. Até mesmo para conseguir uma
cena de apenas 10 segundos, fiquei na frente da
câmera por mais de três horas. Isso tinha criado
uma enorme pressão sobre mim, também em
minha vida cotidiana!
Eu estava prestes a encerrar este projeto, mas não
consegui. E mais uma vez, a centelha acendeu a
empolgação em mim para completá-lo.
Depois de enfrentar vários obstáculos, passando
por muitas dificuldades, derramando lágrimas de
dor durante a filmagem, e tendo muita paciência,
pude concluí-lo.
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Além de Buñel, a lembrança de outro cineasta surgiu ao assistir a “Lost in the
Black Hole”: o americano David Lynch. Quais são suas referências
cinematográficas? Lynch está entre estes artistas?
Ao menos ele é um artista, e eu acho que isso é suficiente para ele! Respeito
todos os artistas que se esforçam ao máximo para criar algo novo, algo
inovador. E, as referências cinematográficas em meu filme são como uma
caixa de mistério firmada cheia de coisas desconhecidas!
A descrição dos capítulos que compõem o filme é algo que deixa a narrativa
ainda mais interessante. Principalmente por relatar diversos campos de
estudo utilizados na composição do filme: como Astronomia e Mitologia
Egípcia, por exemplo. O roteiro nasceu de qual inspiração?
O mundo é realmente um lugar misterioso! Em cada curva, ele esconde
muitos segredos. A maior parte deles são as principais inspirações para o meu
filme! Quando comecei a estudar o mundo e os símbolos antigos e seus
significados, fiquei meio atordoado e espantado depois de aprender! Formas
geométricas, natureza, elementos diferentes... Cada coisa possui inúmeros
significados.
Mas outra coisa veio à minha mente, como vou compor todos juntos em um
único personagem!
Neste caso, os videoclipes de Taylor Swift me ajudaram muito. Vi que Taylor
usou símbolos e metáforas no clipe para explicar muitas coisas relacionadas a
ela. E, "Eureka!", eu consegui a solução.
Em determinada cena, uma das personagens se encontra com o rosto forrado
de pregos, como a personagem “Pinhead” do filme “Hellraiser - Renascido do
Inferno”, dirigido pelo artista britânico Clive Barker. Pensando na
nomenclatura “Terror Cult Simbólico”, poderia nos dizer quais são as suas
influências no terror?
Apesar de "Pinhead" e "The Thorn" serem um pouco parecidos, eles são
completamente diferentes um do outro. Na verdade, "The Thorn" é feito para
representar força, poder interior, proteção, raiva, vingança, e muito mais.
Para compilar todos estes significados, tomei as características de um cacto e
de um porco-espinho.
O cacto, uma planta que pode dar flores e frutos exóticos. Para proteger de ser
comido por animais, recebeu espinhos como um escudo! Assim,
simultaneamente, mostra inocência quando está florindo e também mostra
força quando os predadores tentam atacar.
Pinhead de "Hellraiser - Renascido do Inferno" era um castigador. Mas "The
Thorn" é o protetor que pode lutar se alguém estiver tentando abusar ou tirar
proveito de outros. E acima de tudo, os pregos afiados estão saindo da face e
do corpo de "The Thorn", onde as bordas afiadas dos pinos foram atiradas
para dentro da face espetada dele.
"The Thorn" foi o personagem mais complicado entre os outros para
interpretar. Eu tive que raspar minha cabeça e ficar careca por alguns meses.
E o fato de colocar os pinos no meu rosto, cabeça e corpo, levou mais de duas
horas. Coloquei-os com cola, onde minha pele poderia ficar danificada ou
machucada. Mas eu assumi o risco apenas pelo personagem. Durante a
filmagem, os alfinetes caíam e interrompiam. Novamente, eu os consertei. Foi
o teste da minha paciência e finalmente, passei!
Ah, eu adoro muito filmes de terror! Desde minha infância até agora, vi
inúmeros filmes de terror, dramas, curtas-metragens, desenhos animados e
muitos outros.
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As pessoas podem dizer que assistir a filmes de terror é meu vício. Não tenho nenhum gênero específico, desde que a narrativa visual
de terror seja emocionante o suficiente para dar calafrios. Honestamente, hoje em dia não consigo sentir o terror que recebi na minha
infância.
Talvez seja o efeito de ter assistido muita coisa de horror!
Quando completei a montagem de "Lost in the Black Hole", achei emocionante do ponto de vista do espectador. E por ser enigmático
por natureza, o filme se tornou algo cult. Isso o torna um terror simbólico cult.

cena do filme "Lost in the Black Hole""

Como esta sendo a recepção do filme em sua terra natal,
Bangladesh?
Bem, ainda me lembro do dia, 10 de dezembro de 2019. Um dia
memorável em que tive angústia em mente e depois derramei
lágrimas de alegria!
Naquele dia, pela primeira vez, meu filme estreou em Bangladesh, na
Bangladesh Shilpakala Academy. Meu filme foi oficialmente
selecionado para o 15º International Short and Independent Film
Festival (ISIFF), um dos mais antigos e prestigiados festivais de
cinema da Europa, da Ásia e do continente americano. E também fui
indicado para o Tareq Shahriar Best Independent Shorts Award, o
mais respeitado prêmio para jovens realizadores e aspirantes a
cineasta de Bangladesh. Receber uma indicação entre os milhares de
cineastas foi uma grande honra para mim.
Antes do dia da estreia, eu estava bastante nervoso. Mas minha mãe,
minha única irmã mais velha, meu filho Sahil (que na verdade é meu
sobrinho), e meu cunhado me encorajaram para que eu pudesse
encarar o público com confiança. Eles estão sempre comigo como
uma mão abençoada para construir minha carreira como artista e
autor. Devo acrescentar que sem eles eu não sou nada!
E, no primeiro dia! Uma sala cheia de pessoas que primeiro riram e
depois aplaudiram o meu trabalho. Muito poucas pessoas sabem que
na versão original do filme eu estava completamente nu para os
personagens. Mas na versão alternativa, muitas cenas delicadas são
cobertas por efeitos visuais. Os espectadores deram gargalhadas em
algumas cenas por conta da nudez e movimentos corporais não
nítidos no filme, e isso me destroçou a mente em aflição.

Mas quando expliquei tudo ao máximo após a exibição no
palco, eles me elogiaram por criar um trabalho tão único,
ousado e artístico em Bangladesh.
Eu acho que, muitas vezes, as pessoas zombam de trabalhos
únicos porque não têm conhecimento suficiente para
aprender sobre mentes artísticas. É a verdadeira natureza
delas! Quando pessoas com conhecimento apreciam o
trabalho e dão reconhecimento, então elas se sentem
orgulhosas daquela pessoa que criou aquela coisa singular.
O filme trabalha com processos, onde cada personagem
representa uma fase. Seria esta uma metáfora sobre
“transformação”? Ou até mesmo sobre a evolução humana?
"Lost in the Black Hole" é um filme multidimensional e tem a
forte capacidade de sustentar qualquer tipo de definição.
Porque eu o fiz de tal maneira! Os personagens não
apresentam uma única fase. Na verdade, cada personagem
carrega o ciclo positivo, negativo e neutro das coisas. Quando
uma pessoa o assiste pela primeira vez, a interpretação visual
pode variar da perspectiva dos outros. Portanto, ela não pode
ser medida através de um padrão individual do filme.
E a transformação, ou evolução humana! É completamente
baseado em como uma pessoa capta que tipo de sabedoria
vem das cenas. Se elas as enxergarem como "evolução", a
obterão através da criação e da exposição.
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Bangladesh é uma nação com culturas muito ricas. Durante o processo criativo do filme, você buscou por referências filosóficas e/ou
religiosas para desenvolvê-lo?
Em dado momento, sim! Algumas das cenas se referiram indiretamente ao sentido filosófico. Mas eu nunca me referi a nenhum
assunto religioso. Os temas religiosos são muito delicados. Se for explicado de forma errada, pode ser uma questão suficientemente
grande para induzir uma pessoa ao erro. No início do filme, na advertência, eu já afirmei que o filme não pretende desrespeitar
nenhuma religião.
Eu respeito a verdadeira religião e a obedeço!
Uma vez enfrentei enormes críticas ao personagem "The Truth". As pessoas compararam inconscientemente o personagem com
Illuminati, um adorador do diabo. Por causa dos símbolos egípcios que indicavam os deuses mitológicos Horus e Raa, refletindo um
ao outro.
Tudo tem seu próprio significado positivo e negativo. Se as pessoas o julgarem por negatividade, elas estarão à parte do verdadeiro
significado.
Concordo que usei alguns símbolos egípcios proibidos como metáforas para expressar o personagem metafórico não-vivente "The
Truth". Mas minha intenção não era promover as coisas dos Illuminati. Os símbolos egípcios também carregam muitos significados
positivos. Como, de forma positiva, o olho de Horus e Raa está descrevendo o poder. Na língua egípcia, eu até escrevi a palavra
"Verdade" em meu peito. Se as pessoas forem capazes de decifrar os símbolos criptografados, elas terão inúmeras definições
definitivas.

cena do filme "Lost in the Black Hole"

Apesar de sua formação profissional em “Computer Science and Engineering”, sua paixão pela 7ª Arte é algo evidente. Você tem novos
filmes planejados para os próximos anos?
Sim! Muitos conceitos estão rodopiando na minha cabeça. Mas atualmente, estou me concentrando em minhas obras literárias.
No mundo literário, também sou conhecido por usar metáforas e palavras simbólicas para explicar minha mente filosófica. É como se
trabalhar com símbolos e metáforas tivesse se tornado minha assinatura!
Mas em breve farei um curta-metragem sobre depressão. Para mim, a depressão é o verdadeiro demônio. Há muito tempo sou
diagnosticado com Transtorno Depressivo Maior (TDM). E eu sei como é!
Muitas pessoas culpam os pensamentos muito profundos como a causa de meu TDM. Mas as razões são muitas e incalculáveis.
Minha principal intenção é aumentar a consciência sobre o TDM e dizer àqueles que sofrem com isso que não estão sozinhos! É por
isso que na maioria das vezes eu discuto abertamente sobre isso. Conseguimos uma vida para viver, e merecemos viver nossa vida feliz
e pacificamente!
Além desses trabalhos, também estou planejando fazer outras obras artísticas excepcionais sobre vários temas.
A arte é uma parte da minha alma! Enquanto eu viver, eu viverei no mundo da arte!
Meu principal objetivo é ser uma memória impossível de ser apagada para o mundo, onde as pessoas continuarão a ter a mim sempre
em mente por minhas obras notáveis!
Obrigado, BIMIFF, por ter feito esta maravilhosa entrevista!
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O TERROR ESTÁ NOS ESPELHOS
O média-metragem “Reflections” transita entre o terror, horror,
thriller ou suspense? Esta discussão sobre qual caixinha na qual se
encaixa o filme em questão tem sido muito discutida nos últimos
tempos, pois o mercado nacional e internacional, principalmente o
marketing de distribuição, tem usado de artimanhas e técnicas para
vender o seu produto. Portanto fica muito difícil classificar
“Reflections” como um destes gêneros. Até mesmo diferenciar terror de
horror é complicado, mesmo muitos achando que é a mesma coisa.
Pode ter certeza que não é.
O filme do diretor e roteirista Allen Smithee, Jr. nos apresenta um
pouco de cada coisa. Quando nos créditos de abertura você já escuta
uma música que traz um medo, uma sensação de angústia, um pré
sentimento de que alguma coisa ruim vai acontecer…isto é “terror”. Já
nos 16 minutos de filme a personagem “Tim”, interpretado pelo
competente ator mirim Kenshin Maruoka, está sonhando e neste
sonho leva um castigo da sua Tia Kurosawa (Eris Kobayashi) ao ponto
da sua mão sangrar...isto é “horror”: te causa um sentimento posterior
à cena, você fica com nojo e pavor daquilo que acabou de ver.
O filme também é suspense porque ele traz uma tensão crescente ao
longo dos seus mais de 30 minutos. O avô japonês das duas crianças,
Cathy (talentosa atriz mirim Luna Smithee) e Tim, está doente e eles
precisam ficar na casa da tia Kurosawa (será uma referência ao
grandioso diretor Akira Kurosawa?), enquanto a mãe cuida do avô.
Como a mãe é americana, a educação dos meninos também deve ser, o
filme já começa com um conflito entre as crianças e a tia, por conta da
pronuncia do nome de cada um. Neste momento você já percebe que
existe um atrito e uma tensão sendo criada. E já na chegada, Tim vê
uma figura de uma menina na janela, mesmo ele sabendo que a tia
mora sozinha, a princípio. A situação e a tensão vai aumentando à
medida que Cathy começa a ver “reflexos” femininos nos espelhos.
Reflexos que não são os dela.
Na psicanálise de Lacan temos o “Estádio do Espelho”, instante mental
em que, ainda na infância, olhamos para o espelho e o objeto refletido
nele, e começamos a questionar. No início, podemos acreditar que se
trata de outra criança, mas aos poucos essa impressão some. Com o
tempo vamos perceber que aquela impressão lisa e fria não é o mesmo
do ser humano de contato quente e maleável. No mundo real, nunca
questionamos a nossa real imagem, mas esta certeza vem deste tempo
de identificação com o que vemos no espelho. Enquanto buscamos nos
identificar no mundo, acabamos por distinguir esta fragmentação
entre nós e o outro. Assim, criamos mecanismos para compreender e
avaliar que também possuímos imagem e identidade.

cena do filme "Reflections"

cena do filme "Reflections"

No filme em questão, existe muito de identidade e de identificação do
outro através do espelho. É no espelho escondido e tapado do porão da
tia que Cathy se vê presa e que é trocada pela “entidade”, pelo seu duplo
que assume o seu lugar no carro da mãe quando esta vem busca-los.
Dentro desta teoria psicanalítica de Lacan temos um mundo de análise e
de interpretação para o filme de Allen. Toda a fotografia do filme é
pensada em janelas com a luz estourada e um clima fantasmagórico é
criado.
Sobre Allen Smithee, Jr: nascido nos EUA, estudou a arte da composição
musical, além de ter escrito, dirigido e editado “Reflections” também é
responsável pela música. Se tornou cineasta depois de ter mudado para
o Japão onde abriu a AJS Films LTD, especializada em vídeos memoriais.
Estudou gradação de cores através da Color Grading Central Academy e
ajudou no teste beta dos plugins de gradação de cores Cinema Grade do
CGC.

O diretor Allen Smith Jr.
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SINOPSE
Um homem está em coma há quase 20 anos. Para que ele acorde, uma nova experiência é
preparada.

Elenco: Nikolaos Arfanis
Direção, Roteiro, Cinematografia e Edição: Christos Arfanis
História de: Nikolaos Arfanis e Christos Arfanis
Produção: Nikolaos Arfanis e Christos Arfanis
Produção Executiva: Nikolaos Arfanis e Alexandra Arfanis

Nascido em 1996, em Atenas, Grécia, Christos Arfanis é um
premiado cineasta, jornalista e produtor musical. No cinema,
Christos trabalha como diretor, roteirista e produtor. Em mídia,
ele trabalha como Escritor de Entretenimento. Entre seus filmes
estão: "Painful Smile", "Saw: Heritage", "Inferno Reflexio" e
"Unconscious".
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UMA ENTREVISTA EXCLUSIVA COM A CINEASTA BRUNA CABRAL
POR VIC KINGS E MARCELO CESAR
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JUNTANDO AS PEÇAS DO QUEBRA-CABEÇA
Uma entrevista exclusiva com a cineasta Bruna Cabral
Por Vic Kings e Marcelo Cesar

Bruna Cabral é uma cineasta carioca premiada, apaixonada por criar histórias emocionalmente marcantes. Ela é
formada em Produção e Direção pela UCLA. PIECE OF ME é sua estréia como diretora e recebeu o prêmio de
Menção Especial do Júri no Short of the Year Film Festival na Espanha e Bruna recebeu o prêmio de "Melhor
Direção Estreante" no Oniros Film Awards na Itália.
Sabemos o quanto o mundo do Cinema é mercadologicamente competitivo,
principalmente pelo domínio de homens brancos e ricos, ainda mais pensando na
indústria estadunidense. Para você, uma mulher brasileira em um país
estrangeiro, como tem sido essa luta por seu próprio espaço nesse meio tão
tomado pelo patriarcado?

Por causa do domínio masculino na indústria, como mulheres, sempre
queremos saber se teremos sucesso antes de iniciar um projeto. Não é um
trabalho fácil, e vem com muitos obstáculos. É importante nos lembrarmos
de que somos inteligentes, podemos aprender e podemos dar conta de
qualquer empecilho em nosso caminho. Não deveríamos ter que provar
isso mais. Devemos ser capazes de aproveitar todas as oportunidades que
cruzam nosso caminho. Eu tenho uma perspectiva única e me certifico de
usar essa perspectiva em cada um dos meus projetos. Venho de um país
diferente, de uma cultura diferente e de uma carreira jurídica antes de fazer
cinema. Falo minha língua nativa, português, e também espanhol. Morei no
exterior em vários momentos da minha vida e viajei pelo mundo. Estou fora
da curva, e aproveito disso. Eu apoio cineastas mulheres e colaboro o
máximo possível. Tive meus projetos exibidos no Hollywood Women's Film
Institute: Hollywood Women's Film Festival, La Femme International Film
Festival e Muestra de Cine Mujeres em Escena, e faço parte de diferentes
grupos de cineastas mulheres. O curta-metragem “Ophelia”, que co-produzi
e está atualmente em pós-produção, é um filme de elenco e equipe só de
mulheres explorando Shakespeare de uma perspectiva feminista. Para não
esquecer, há uma falta de diversidade na frente e atrás das câmeras
também, então eu amo fazer parte e apoiar projetos diversificados porque a
representação na tela permite que os outros se sintam incluídos e vistos.
Todo o processo da minha carreira foi muito divertido, mas isso não
significa que não veio com seus desafios. Amadureci muito em um curto
período de minha carreira e tenho prestado muita atenção à discriminação
e diversidade de gênero na indústria do entretenimento ultimamente. Acho
que há tanto destaque agora que acredito que veremos mudanças. Juntos
vamos combater a discriminação e a falta de diversidade e fazer do cinema
um espaço de trabalho igualitário.

A diretora Bruna Cabral
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Estudar Cinema em um dos maiores celeiros de filmes do mundo é o sonho de inúmeros estudantes da 7ª arte e cinéfilos. Como foi a
sua trajetória profissional e acadêmica, de sua saída do Rio até o reconhecimento de sua arte internacionalmente, de Los Angeles para
o mundo?

O primeiro passo foi aprender o máximo possível, explorando diferentes setores da indústria para moldar minha carreira
em uma ampla variedade de áreas. Estudei Negócios e Gestão de Entretenimento e Produção e Direção na UCLA. Meus
professores eram profissionais de Hollywood de longa data que podiam dar uma visão interna dos aspectos do "mundo
real" da indústria, ensinando as habilidades e conhecimentos essenciais necessários para o sucesso. Esses cursos e
diplomas me deram amplas oportunidades de networking com instrutores especialistas do setor e cineastas de todo o
mundo. No início da minha carreira, eu não me importava de trabalhar de graça porque finalmente encontrei a carreira
que amo e sabia que para continuar trabalhando e firmando minha carreira, precisaria ser otimista e arriscar. Entrei em
projetos mesmo tendo poucas das qualificações necessárias. Eu estava disposta a tentar qualquer coisa e me treinei para
não ter medo de cometer erros. Foi assim que descobri o que gosto e não gosto e onde me destaquei. Trabalhando em
diferentes projetos, consegui ampliar meus círculos sociais através de networking e ganhando experiência. Rapidamente
percebi a importância de ser humilde nesta indústria, mas também de receber crédito quando o crédito é devido. Com o
tempo, fui convidada a trabalhar em projetos maiores para outros cineastas e me senti confiante em produzir minhas
produções premiadas. Lutei o máximo que pude e fiz o meu melhor trabalho em cada projeto. Ajudou-me a encontrar-me
e a minha voz. Tenho paixão por criar histórias emocionalmente marcantes e mantenho meus projetos nessa direção. Se
você for atencioso com seu trabalho, as pessoas vão se lembrar de você e você terá sucesso.

O making of do filme "Piece of Me"
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Os dois atores protagonistas, Mason Wells (vencedor do
prêmio de “Melhor Ator de Média-Metragem
Internacional” na 5ª Competição do BIMIFF) e Roberta
Sloan, têm uma química e uma sensibilidade incríveis,
que nos emociona e nos toca a alma. Quais recursos de
preparação de elenco e de direção de atores foram
usados para você conseguir este resultado tão certeiro e
sensível para seu filme?

Eu fiz uma leitura de texto para ver química entre
Roberta Sloan (Mrs. Brooks) e cinco Dylans
diferentes durante o processo de seleção de elenco.
Mason chamou minha atenção desde sua primeira
audição. Eu estava torcendo para que ele tivesse
uma boa química com Roberta. O ponto principal
da história é fazer o público se apaixonar pela
amizade da Mrs. Brooks e Dylan. Fiz questão de
comunicar minhas ideias na pré-produção quando
fizemos duas reuniões de leitura de texto onde
lemos o roteiro, trabalhamos em cenas específicas
que demandariam mais tempo no set e assistimos a
produções que reuni como referência para o filme.
Estudei muito sobre Alzheimer para explicar e
ajudá-los a entender a jornada do personagem. A
Mrs. Brooks tem uma jornada emocional e física ao
perder a memória, assim como Dylan ao lidar com
uma perda e amadurecer tão jovem. Nós ensaiamos
a cena da coreografia parte da montagem, mas
improvisamos
completamente
durante
as
filmagens, e eles se divertiram muito e tiveram
química dançando músicas diferentes. Roberta e
Mason se familiarizaram e ficaram amigos. No set,
eu conversava sobre diversos assuntos e tirava as
dúvidas antes de uma cena começar, fazia anotações
depois e sempre me certificava de que todos
estavam se divertindo no set.

Cena do filme "Piece of Me"

Sendo uma graduanda estrangeira, como foi o desafio de dirigir atores estadunidenses, principalmente com idades e experiências tão
diferentes?

Como o desenvolvimento da história e do projeto, “Piece of Me”, foi originalmente em inglês, não foi um grande desafio
repassar tudo em inglês. Ainda assim, naturalmente, nosso cérebro se cansa e as línguas começam a se misturar às vezes. A
maior parte do processo criativo é poder ter uma conversa aberta e construir o personagem. Se você tiver bons atores e
conseguir explicar o que espera deles de uma maneira que eles entendam, isso lhes dará confiança para fazer seu trabalho.
Eu tive que trabalhar as emoções e cenas de cada personagem dirigindo eles em uma história sensível que requer
sentimentos diferentes, então me aprofundei nas sensações para transmitir o que eu tinha em mente para a história e os
personagens. Guiei meus atores para o meu objetivo, não fazendo exigências, sabendo que eles eram bons em seus
trabalhos. Eu confiei neles uma vez que conversamos as expectativas. Os atores precisam ser capazes de se basear em suas
próprias experiências para se relacionar com um personagem fictício e então, de certa forma, dar vida a esse personagem.
O processo de trabalhar com uma criança foi diferente de uma mulher idosa.

BIMIFF
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Passar por outro ponto de vista e abordagem exige
tempo e outras maneiras de passar por cima das
emoções, uma vez que uma criança tem menos
experiências e conhecimentos para se basear, mais
tempo do que a barreira do idioma pode causar.
Houve momentos em que eu demorei mais tempo
para me expressar usando o inglês em vez da minha
língua nativa, mas ainda assim, foi um processo
colaborativo onde todos nós pensamos e
construímos juntos.
Os dois atores protagonistas, Mason Wells (vencedor do
prêmio de “Melhor Ator de Média-Metragem
Internacional” na 5ª Competição do BIMIFF) e Roberta
Sloan, têm uma química e uma sensibilidade incríveis,
que nos emociona e nos toca a alma. Quais recursos de
preparação de elenco e de direção de atores foram
usados para você conseguir este resultado tão certeiro e
sensível para seu filme?

Eu fiz uma leitura de texto para ver química entre
Roberta Sloan (Mrs. Brooks) e cinco Dylans
diferentes durante o processo de seleção de elenco.
Mason chamou minha atenção desde sua primeira
O making of do filme "Piece of Me"
audição.
Eu estava torcendo para que ele tivesse uma boa química com Roberta. O ponto principal da história é fazer o público se
apaixonar pela amizade da Mrs. Brooks e Dylan. Fiz questão de comunicar minhas ideias na pré-produção quando fizemos
duas reuniões de leitura de texto onde lemos o roteiro, trabalhamos em cenas específicas que demandariam mais tempo
no set e assistimos a produções que reuni como referência para o filme. Estudei muito sobre Alzheimer para explicar e
ajudá-los a entender a jornada do personagem. A Mrs. Brooks tem uma jornada emocional e física ao perder a memória,
assim como Dylan ao lidar com uma perda e amadurecer tão jovem. Nós ensaiamos a cena da coreografia parte da
montagem, mas improvisamos completamente durante as filmagens, e eles se divertiram muito e tiveram química
dançando músicas diferentes. Roberta e Mason se familiarizaram e ficaram amigos. No set, eu conversava sobre diversos
assuntos e tirava as dúvidas antes de uma cena começar, fazia anotações depois e sempre me certificava de que todos
estavam se divertindo no set.
Além de diretora e roteirista, você também e produtora de seu próprio
filme e de tantos outros, como os curtas “Voiceless”, “Turning the
Table” e “Headway”. Qual a dificuldade em participar de forma tão
ativa em produções estadunidenses, em que a grande indústria do
cinema fala mais alto?

A indústria cinematográfica pode ser notoriamente difícil de
começar a trabalhar e muito competitiva. Fazer parte de uma
comunidade sub-representada pode tornar as coisas mais
complicadas. Ainda assim, é essencial aprender a tirar o melhor
proveito disso. Os cineastas precisam ser criativos e persistentes
para fazer as coisas acontecerem. Costumamos fazer várias
funções ao mesmo tempo. É fundamental ter paixão pelo
projeto, comprometimento, conversar com as pessoas e
coordenar todas as ações necessárias em todas as etapas da
produção. Certifique-se de trabalhar em projetos em que
acredita e terá uma boa chance de sucesso.

Cena do filme "Piece of Me"
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Os Estados Unidos são conhecidos mundialmente por ser a “terra de oportunidades”, e juntamente com este posto é criada uma
maior concorrência; principalmente sendo estrangeira em uma área tão competitiva quanto o Cinema. Caso já tenha filmado no
Brasil, você pode fazer uma comparação entre os modos de produção cinematográfica brasileira e estadunidense?

Não saberia te responder essa pergunta. Eu nunca trabalhei em produções brasileiras, mas não vejo a hora de coproduzir um dia.
Em seu relato sobre o filme, você menciona o seu desejo de falar sobre a Doença de Alzheimer por conta de suas experiências
familiares, mais especificamente com seu falecido avô e sua tia. É realmente maravilhoso ver a forma como você conseguiu
trespassar o seu luto e suas dores através da Arte. Pode nos contar como foi o processo de criação e realização desta tocante
narrativa?

Isso é verdade. A doença de Alzheimer é um assunto que chega perto de casa, pois meu amado avô sucumbiu a ela
enquanto minha tia sofre atualmente dessa condição degenerativa. Sua natureza complexa inflige sofrimento
emocional aos entes queridos, principalmente porque eles geralmente desconhecem as maneiras adequadas de lidar
com isso. Não queria que fosse um filme triste e pesado. Conversei com minha família e amigos que experenciaram a
doença com seus entes queridos e como isso foi impactante em suas vidas. Assim, ao contar esta história através dos
olhos de uma criança inocente, posso esclarecer suas repercussões de uma perspectiva positiva e de uma abordagem
comovente, enfatizando a poderosa mensagem de que o amor é incondicional e sempre triunfará sobre as adversidades
da vida.
A ideia do quebra cabeça é um recurso inteligentíssimo para simbolizar o que se passa pela cabeça de quem sofre da Doença de
Alzheimer. E esta ferramenta perpassa por todo o filme, do título aos créditos finais. Como surgiu este brilhante conceito imagético
e narrativo para a construção de “Piece of Me”?

A ideia do quebra-cabeça surgiu por vários motivos. Sempre fui fã de quebra-cabeças desde pequena. Fazer quebracabeças traz benefícios para o seu cérebro. Também foi demonstrado que melhora a memória e a função cerebral,
inclusive naqueles que têm Alzheimer e demência. Eu precisava de um elemento para conectar Dylan e a Mrs. Brooks e
simbolizar sua amizade. Foi daí que surgiu a ideia do quebra-cabeça que consegue transmitir essa mensagem. O
quebra-cabeça também foi perfeito para mostrar a passagem do tempo e demonstrar a progressão da doença. O quebracabeça também é um personagem do filme. Representa a amizade deles que sempre será lembrada de alguma forma. O
quebra-cabeça também é uma metáfora para a doença de Alzheimer. Nosso cérebro também é composto de peças, e
essas peças são nossas memórias. Dylan é uma peça no quebra-cabeça da vida da Mrs. Brooks e vice-versa.
As reflexões que o filme propõe servem de inspiração e análise para todas as gerações, dos mais novos aos mais velhos. Por conta
disso também, “Piece of Me” vem merecidamente conquistando diversos prêmios em festivais por todo o mundo, inclusive aqui no
BIMIFF. Mas além das premiações, como tem sido a recepção da crítica e principalmente do público por onde o filme tem sido
exibido?

“Piece of Me” foi selecionado em 33 Festivais de Cinema em todo o mundo, em 15 países diferentes, e ganhou 12 prêmios.
Foi tão maravilhoso ver que os críticos e o público se emocionaram com o filme; ouvi de tantas pessoas na indústria,
amigos, familiares e conhecidos que o filme os levou às lágrimas e os fez realmente pensar sobre a doença de Alzheimer
e as pessoas que ela afeta. Esta resposta é tudo o que eu poderia pedir, e serei eternamente grata.
“Piece of Me” foi seu début tanto como diretora, quanto como roteirista; mas sabemos de sua grande atividade como produtora, com
diversos projetos já realizados. Você pode nos contar mais sobre estes futuros projetos? E, entre eles, podemos esperar novos filmes
em que você assina a direção e/ou o roteiro?

Tenho projetos em pós-produção que mal posso esperar para compartilhar com o mundo. Estou sempre me preparando
para o próximo projeto. Sempre há ideias passando pela minha cabeça, então é uma questão de selecioná-las e
descobrir o que eu quero ver materializado. Atualmente tenho um roteiro de curta-metragem escrito por mim sobre
epilepsia que gostaria de transformar em longa-metragem e dirigir, e também estou escrevendo uma comédia
romântica - meu gênero de filme favorito.
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DO INTERIOR PARA O MUNDO
MAZ é uma instituição educacional de
18 anos que tem sido um grande celeiro
de artistas, descobrindo os mais
diversos talentos nas áreas de Cinema,
Teatro, Modelagem e artes em geral no
interior de Minas Gerais/Brasil.
Temos mais de 300 prêmios em
festivais de cinema e teatro e mais de
400 artistas formados que vêm
conquistando espaços incríveis dentro
e fora do Brasil em Festivais de Cinema
& Teatro e Passarelas de Moda!
Além de importar cineastas, atores,
cineastas,
editores
e
outros
profissionais da 7ª Arte, a MAZ é
responsável pelos maiores Festivais de
Cinema Independente do Sul e Leste do
Estado de Minas Gerais: Inhapim Cine
Festival, OFFCine e CineMAZ!
Aqui
buscamos
oferecer
as
ferramentas necessárias para que
nossos alunos se encontrem como
artistas, iluminando suas carreiras e
vidas pessoais através dos três pilares
em que MAZ se baseia: RESPEITO,
EMPATIA e AUTOCONHECIMENTO.
Nossos cursos incluem: Atuação para
TV, Cinema & Teatro, Modelagem,
Canto, Dança Jazz, Sapateado, Ballet
Clássico,
Dança
Contemporânea,
Dança Stiletto e Inglês.

Nossas informações de contato:
Facebook: facebook.com/mazelenco
Instagram: instagram.com/maz_cult
Tel.: +55 35 98868-9313
Email: marinazze@gmail.com
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CRÍTICA

UNCONSCIOUS
UM FILME DE CHRISTOS ARFANIS
C R Í T I C A

P O R

M A R C E L O

cena do filme "Unconscious"

DESPERTANDO PARA A VIDA
No estado de coma a pessoa fica com a consciência
comprometida e demonstra pouca ou nenhuma reação a
estímulos, não sendo capaz de abrir os olhos, pronunciar
palavras nem obedecer a comandos simples. A
inconsciência gerado por algum tipo de lesão no encéfalo,
que causa a morte ou desativação de um grupo de
neurônios, desligando ou afetando seriamente a
consciência. Quanto mais grave a lesão mais profundo
tende ser o estado de inconsciência. Este estado de
inconsciência foi mencionado pela primeira vez nas obras
“Ilíada” e “Odisseia”, de Homero, no século VIII a.C. Para a
neurologia, ao contrário, a consciência é a capacidade de
estar alerta e interagir com o meio e as pessoas, possuindo
pleno controle das funções cognitivas: raciocínio,
memória, capacidade de julgamento e fala.
É com este tema que Christos Arfanis (escritor, diretor e
produtor) trabalha em seu curta experimental
“Unconscious”. Ele nos apresenta uma casa em um plano
geral noturno e vai nos aproximando da porta de entrada
desta casa, como se fosse um convite a adentrar na sua
história. As cenas são passadas como se estivessem em um
projetor de slide. É um chamado que passa pela sala,
escadarias e nos leva até o segundo andar desta casa. Nos
deparamos com um homem assistindo a uma animação
da Looney Tunes dos anos 30, com o personagem Bosko,
criado pelos animadores Hugh Harman e Rudolf Ising,
que eram funcionários da Disney, em 1927.
A bell rings, the wake-up message repeats time after time,
and we see a religious element: an image of a Catholic
saint with open arms. The man goes to the door and
receives several notes, and in one of them is written the
whole situation that he is in.

C E S A R

Only then do we understand that the man has been in a
coma for almost 20 years. In this message, he learns about
an experiment and receives a request: to fight against this
state and wake up.
Na interrupção desta animação recebemos uma mensagem
de acordar. É uma mensagem imperativa e repetitiva. Bosko,
o personagem da animação está dormindo e o homem
também. Uma campainha toca, a mensagem de acordar se
repete e vemos um elemento religioso: uma imagem de uma
santa católica de braços abertos. Este homem vai até a porta
e recebe vários bilhetes, sendo que, em um deles, está escrito
toda a situação que o personagem se encontra. Só então
entendemos que ele se encontra em coma por quase 20
anos, e nesta mensagem ele é informado sobre um
experimento e um pedido para ele lutar contra este estado e
acordar.
É muito criativa e interessante a forma como Christos
Arfanis trata de um assunto que é muito discutido na
medicina, de como podemos trabalhar no paciente em coma
este despertar. Aos entes próximos, é muito indicada a
motivação com leituras, filmes e principalmente o “diálogo”
motivacional. Apesar de ser um filme curto, “Unconscious”
traz na sua montagem uma mensagem de esperança para
aqueles que se encontram neste estado de
“incomunicabilidade”.
Sobre o diretor: Christos Arfanis é um jovem grego de 26
anos. Ele é cineasta e atua como produtor de cinema,
roteirista, diretor de cinema, além de escrever como
jornalista na área de entretenimento e produção musical.

cena do filme "Unconscious"

MENINO
PÁSSARO
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UM FILME DE DIOGO LEITE
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UMA PERSPECTIVA SOBRE A CARREIRA DA MUSA DO CINEMA
INDEPENDENTE BRASILEIRO, GILDA NOMACCE.

GILDAS

POR VIC KINGS

Montagem por João Marcos de Almeida
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G I L D A S

UMA PERSPECTIVA SOBRE A CARREIRA DA MUSA DO CINEMA INDEPENDENTE BRASILEIRO, GILDA NOMACCE

POR VIC KINGS
Poucos são os atores renomados que permanecem fazendo parte dos primeiros passos de outros artistas, e este é o caso
de Gilda Nomacce. A atriz paulista, nascida na pequena cidade de Ituverava, a cerca de 400km da capital, teve, desde a
infância, a paixão pela Arte de criar e interpretar personagens aflorada em seu ser. Sobre iniciar-se na arte de atuar,
Gilda diz que "foi mais perceber que eu tinha esse desejo do que ter esse desejo desperto. Não me lembro da primeira vez
que tive vontade de ser atriz, mas sempre a tive, e pessoas lembram quando eu era bem novinha e já queria estar ali, na
televisão". A atriz relembra que “aos 12 anos fiz a minha primeira peça na escola, e depois daquele momento, várias
coincidências aconteceram na minha vida, confirmando esse caminho de ser atriz como algo natural. Minha mãe,
quando perguntavam se os filhos dela davam trabalho, gostava de dizer que ‘como as árvores crescem, eles cresceram’.
Então minha vontade de atuar foi natural, como se já existisse essa semente, e pra mim tudo é dessa maneira até hoje".

cena do filme "Os Sentimentos Vastos Não Têm Nome"

Nomacce, já na adolescência, decidiu então migrar do interior para os grandes centros urbanos, primeiro em São Paulo,
depois no Rio de Janeiro. À época, no entanto, não conseguiu atingir suas metas de carreira. Gilda, coincidentemente ou
não homônima a personagem-título que eternizou a icônica atriz Rita Hayworth, decidiu então imigrar para terras
estrangeiras. Em seu intercâmbio, a artista estudou em Londres pela City Lit School of Art. Anos mais tarde, no decorrer
de sua carreira, ela realizou Residências Artísticas no The Watermill Center em Nova York com Patrícia Aguille, e no
Oleg Tabakov Theater em Moscou (Rússia) com o renomado diretor Ruy Cortez.
Tempos depois, já aos 26 anos, de volta ao Brasil, a atriz recebe de fato sua formação. Como discípula do inesquecível
mestre Antunes Filho, Gilda integrou o Centro de Pesquisa Teatral (CPT), atuando e estudando ao lado de grandes
nomes, como o incrível Donizete Mazonas.
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Formado em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e integrante do CPT de 1998 a 2002, o
ator, dançarino e diretor conta que "Considero esse período como uma segunda formação, um aperfeiçoamento técnico. Se
a universidade me deu uma visão geral sobre a arte da atuação, o CPT foi um espaço de aperfeiçoamento e
aprofundamento artístico, onde o Antunes foi pra mim e pra Gilda, sem dúvida, um verdadeiro mestre".
"Na época em que eu e Gilda estivemos lá,
o Antunes estava desenvolvendo seu
projeto Prêt-à-Porter, onde os atores
criavam cenas em duplas e apresentavam
a ele e aos demais”, afirma o ator.
“Tínhamos que fazer uma encenação por
semana, sempre mudando as parcerias.
Eu tive o prazer de ver muitas
apresentações de Gilda e vice-versa. A
semana toda ficávamos debruçados sobre
o processo, atravessando madrugadas,
discutindo todos os pontos de vista da
narrativa, tentando entender em
profundidade cada uma das personagens,
a relação entre eles, enfim era sempre
uma busca infinita pela ‘cena ideal’. Por
isso, nunca estávamos satisfeitos e era
sempre uma experiência avassaladora
mostrar para o Antunes e ouvir o que ele
tinha a dizer. Era sempre imprevisível".

Na época, em meados dos anos 2000, uma
gigante parceria entre artistas seria
selada. Com o curta-metragem "Um
Ramo" dos talentosíssimos diretores
Juliana Rojas e Marco Dutra, a atriz não
apenas
marcou
sua
estreia
cinematográfica, mas também já
carimbou
um
grande
prêmio
internacional da “Filmes do Caixote”,
coletivo fílmico formado por Dutra,
Rojas, Caetano Gotardo, Sérgio Silva e
João Marcos de Almeida.

"Sou imensamente grata à vida por passar
anos com Antunes, sendo formada por ele.
As ferramentas que tenho para o Cinema
eu aprendi com ele, fazendo exercícios,
ouvindo, vendo, entendendo a diferença
entre sensibilidade e expressão”, relembra
Nomacce.
O diretor João Marcos de Almeida

Enquanto se empenhava nos estudos e
exercícios de atuação, Gilda conquistou
seu primeiro papel nas telonas da 7a Arte.

cena do filme "Estamos Todos Na Sarjeta, Mas Alguns de Nós Olham As Estrelas"

"Durante o filme, tanto eu quanto Gilda
estávamos estreando em um set
profissional de cinema. Ao encontrar ela,
já nos conectamos de cara e criamos uma
parceria de vida e carreira que dura até
hoje, em mais de 40 filmes juntos e uma
amizade sólida e carinhosa" relembra
João Marcos de Almeida, que além de
cineasta é diretor de arte, figurinista e
montador, diversas vezes premiado
nacional e internacionalmente. "Assim
que conhecemos Gilda, todos nos
apaixonamos loucamente pela mulher e
pela atriz. A cada papel oferecido sempre
vinha
um
impulso
criativo,
aparentemente inesgotável, sempre com
muito vigor e talento", afirma Almeida.
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"Na época eu estava fazendo uma peça chamada ‘O Que Você Foi Quando Era Criança?’, a primeira peça montada pela Companhia da
Mentira, escrita por Lourenço Mutarelli. E o Caetano Gotardo me viu nessa peça e chamou todo o pessoal de Cinema para nos assistir”,
relata Nomacce. “Dali, o Marco e a Juliana me convidaram, dizendo que tinham uma personagem pequena que escreveram para mim,
e naquilo eu já imaginei que seria minha entrada no Cinema com grande sucesso, e realmente foi apesar de eu estar em só uma cena”.
“O João Marcos é o único que consegue ganhar de mim na quantidade de filmes selecionados em um único festival, a gente sempre
brinca com isso e ele sempre ganha, porque ele é cineasta, roteirista, diretor de arte, figurinista, finalizador, designer de pôsteres, e é
impressionante que ele é incrível em todas essas funções”.
Foto por Leo Lara

A atriz também revela que "Quando cheguei para a filmagem de
‘Um Ramo’, o Sérgio Silva me recebeu já sentindo a empolgação
toda pra começar a gravar e dali começou nossa amizade e parceria.
Eles todos: João, Sérgio, Marco, Juliana, Caetano, se tornaram meus
amigos e irmãos".
“Conhecer a Gilda e me aproximar de seu método de criação foram
um dos maiores impactos artísticos na minha vida”, conta o
cineasta, roteirista e pesquisador Sergio Silva. “Ela chegou ao set
com uma mala de roupas com opções de figurino - anos depois,
quando filmamos ‘Febre’, eu pude repetir esta imagem no plano
inicial do filme. Para além destas camadas externas das
personagens - e Gilda é uma atriz que trabalha lindamente sob
grande caracterização - sua atuação costuma revelar em cena o que
a pessoa esconde”.

integrantes da "Filmes do Caixote"

Gilda inclusive interpretou o próprio Sergio no filme “Minha Única
Terra É Na Lua”, que rendeu a atriz o prêmio de ‘Melhor
Interpretação’ no Festival Mix Brasil 2017. “O curta-metragem foi
escrito e filmado em menos de 24 horas, seguindo o convite de Rui
Poças (do qual era grande fã) de realizar um filme numa folga do
longa que rodávamos”, conta Silva. “Quando entendi que gostaria
de filmar alguém me interpretando, imediatamente Gilda se impôs
como a pessoa ideal para aquele papel. Havia uma década que
éramos amigos e o filme condensa, em vinte minutos, esta
cumplicidade e conhecimento que compartilhamos. Fico muito
feliz com a performance dela, pude entender muitas coisas em mim
e na construção de personagens à partir desta experiência”.

cena do filme "MINHA ÚNICA TERRA É NA LUA"

E as jornadas cinematográficas de João e Sergio em parceria com
Gilda Nomacce logo terá novos capítulos. Almeida, que ao lado de
Silva co-dirige o premiado “Estamos todos na sarjeta, mas alguns
de nós olham as estrelas”, revela que “Tenho um filme que dirigi
sozinho em finalização chamado ‘Obsolência’, um curta em 3D,
deve ficar pronto até ano que vem. Também tenho um projeto de
longa-metragem, claro que com um papel escrito especialmente
pra ela. E também sigo trabalhando com ela em outras funções, por
exemplo, acabei de fazer o figurino da ópera ‘Os sete pecados
capitais’ que tinha participação dela, também estou em mais uns 5
projetos entre teatro, curtas e longas que estaremos juntos no set.
Vai ser difícil a gente se separar, ainda bem”.
Já Sergio anuncia que “No momento estou desenvolvendo o roteiro
do meu primeiro longa-metragem, protagonizado por Gilda. Além
disso, nestes 15 anos de amizade, muitas ideias existem nas gavetas,
muitos filmes que existiram só na imaginação. Quero sempre filmar
com ela. Viva Gilda, minha locomotiva do drama”.

O diretor Sergio Silva
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O début desse encontro e parceria entre Nomacce e Filmes do Caixote, o curta-metragem “Um Ramo” do duo paulista Dutra &
Rojas, sagrou-se vencedor do Prêmio Revelação Kodak na Semaine de la Critique, em Cannes, e mostrou ao mundo a potência
do cinema brasileiro independente. Anos depois, Gilda e a produtora Filmes do Caixote, voltaram para a competição na mostra
Un Certain Regard, desta vez com o primeiro longa-metragem de Marco e Juliana: "Trabalhar Cansa", marcando sua première
na França. O drama de forte crítica social protagonizado pelos brilhantes Helena Albergaria e Marat Descartes, rendeu a Gilda
Nomacce o “Prêmio Candango de Melhor Atriz Coadjuvante” no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, por seu papel no
longa-metragem.
Porém muito se engana quem pensa que Gilda, após este enorme sucesso, saiu dos sets de filmes independentes e com jovens
cineastas. Ao mesmo tempo em que atuava em produções de grandes realizadores como Helena Ignez, Chico Teixeira (in
memoriam), Laís Bodanzky, Gabriel Abrantes, Marina Person, Hector Babenco (in memoriam), entre outros, a artista tornou-se
figurinha carimbada em curtas e médias produzidos em universidades de Cinema, debutando e projetando para o mundo
artistas universitários.

Este é o caso de Davi Mello, cineasta paulistano multipremiado em festivais
no Brasil e no mundo por seus trabalhos instigantes e profundos. A
parceria dos dois iniciou-se ainda em 2013, enquanto Mello estudava, com
o curta-metragem "Grilada", em que Nomacce estrela ao lado de Laerte
Késsimos.
"Eu conheci a Gilda ainda na época da faculdade, gostava muito de seus
curtas, e começamos a conversar pelas redes sociais. Sempre demonstrei o
meu interesse em trabalhar com ela, e a Gilda foi bem receptiva quanto a
isso”, conta-nos Davi. “Com ‘Grilada’, fruto de um exercício da disciplina de
Roteiro Cinematográfico, cujas obrigatoriedades eram a exploração de um
único espaço e o diálogo entre dois personagens, vi uma oportunidade de
realizarmos esse primeiro encontro. Eu passei o roteiro à ela e ao Laerte
Késsimos, e no dia seguinte já gravamos. Choveu muito no dia das
filmagens e isso fez com que algumas coisas da direção de arte atrasassem
para serem feitas. Nesse tempo, creio que por meia hora, sentei com a Gilda
e o Laerte no café da universidade e ficamos conversando sobre
experiências com a morte, especificamente sobre parentes que se foram foi a forma mais natural e espontânea para se chegar à emoção que eu
queria”.
“Foi a primeira vez que a equipe trabalhou com atores profissionais e foi
uma experiência incrível, lembro com muito carinho desse dia”, revela o
cineasta. “Gilda e Laerte já se conheciam e, portanto, isso contribuiu
bastante com as emoções no set. Lembro que foi bastante impressionante
ver a Gilda mudar de tom tão rápido, indo do riso ao choro, em um longo
plano ali perto do clímax. Refizemos esse plano umas três ou quatro vezes,
e em todas elas a Gilda conseguia chorar, derramando lágrimas sem
esforço, tudo muito verdadeiro. Em um breve intervalo, a Gilda mencionou
a Majeca Angelucci, ‘Você deveria chamá-la para algum filme, ela é ótima e
muito minha amiga!’. Não por acaso, em 2014, quando filmei o meu TCC (A
Bordo, lançado em 2015), convidei a Majeca para ser uma das personagens,
parceria que depois se manteve em ‘As Viajantes’ (2019)".
“O Davi me chamou também pra ser protagonista do TCC dele, mas
infelizmente não pudemos trabalhar juntos e pra mim foi péssimo não
poder filmar com essa pessoa que adoro tanto, e senti que tinha quase que
como uma ‘dívida’ com ele”, conta a atriz.

O diretor Davi Mello
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cena do filme "As Viajantes"

“Eu brinco que é fácil dirigir a Gilda, ainda mais depois que você pega o mínimo de intimidade com ela, pois ela é tão
serena, tão sincera e tão criativa que todo o processo se torna apaixonante, um aprendizado” nos revela Mello. “Não parece
uma relação de atriz-direção, é uma criação muito conjunta, ela traz situações e gestos que fazem muita diferença nas
cenas. Ela também ouve bastante o que temos a dizer, se entrega de verdade, ela vivencia a personagem”.
Após formar-se na Universidade, Davi
realizou, ao lado das talentosas Gilda
Nomacce e Majeca Angelucci, "As
Viajantes",
curta-metragem
condecorado com diversos prêmios.
"Após a circulação do ‘A Bordo’, acabei
emendando os estudos e fiquei um bom
tempo longe dos sets, quase cinco anos”,
conta o cineasta. “Durante esse hiato,
tentei um ou outro edital com projetos
que não foram contemplados, e penso
que hoje foi a melhor coisa, pois não
eram ideias muito amadurecidas, acho
que seguiam certas tendências que eu
via no cinema e que talvez se afastavam
do estilo que aos poucos venho
descobrindo”.
“Eu tinha defendido a minha dissertação
de mestrado, então encontrava-me
psicologicamente mais preparado e
disposto (risos), e o roteiro (de ‘As
Viajantes') surgiu naturalmente em uma
noite”, relata o diretor. “Eu também
tinha esse desejo de juntar ela e a Majeca
em um filme, e nesse roteiro, eu já estava
ciente de que chamaria as duas para
contracenarem".
cena do filme "Descompasso"

"Conforme fomos conversando, notei
que era um filme que exigia bastante
cuidado, então deixei a ansiedade de
lado e o fiz em um tempo possível.
Entre o roteiro e as filmagens, acredito
que levamos cerca de 35 dias. Um filme
feito entre amigos, basicamente a
mesma
equipe
dos
projetos
universitários
anteriores,
reencontrando-se depois de mais de
quatro anos; obviamente, foi um
processo super prazeroso!”.
“Mesmo fora dos sets”, revela Mello, “eu
mantive o contato com a Gilda e a
Majeca, então já possuíamos certa
intimidade; além disso, elas são amigas
de longa data, já haviam contracenado
no cinema e no teatro. A ideia para esse
filme era justamente aproveitar essa
amizade entre as duas: em ‘As
Viajantes’, elas SÃO a Gilda e a Majeca,
atuam sob os seus nomes reais. A graça
era inserir um elemento do absurdo
nessa relação tão bonita que elas
possuem, a ficção sendo inserida pouco
a pouco nesse convívio".
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"Na época, eu estava no meio de muitas outras filmagens, com
a minha mãe doente, e apesar de ser um momento muito
corrido, foi uma experiência incrível filmar novamente com o
Davi e a Majeca Angelucci, que é maravilhosa”, complementa
Nomacce. “O filme viajou bastante, as duas atrizes foram
premiadas em festivais, e isso só alimentou o meu desejo de
continuar trabalhando com elas”, revela Mello. “Ora e outra
conversamos sobre projetos futuros. Tem muita gente que
pede um longa-metragem d'As Viajantes, as duas também me
pedem bastante (risos). Ainda não sei quais serão os nossos
próximos filmes, mas certamente essa parceria se manterá",
conclui o cineasta.
Além de Davi, outra cineasta universitária conquistou laurels
nacionais e mundiais ao lado de Nomacce. Jasmin Tenucci,
formada em Cinema pela Universidade de São Paulo (USP),
tem como seu mais recentemente trabalho o filme "Céu de
Agosto", vencedor de Menção Especial do Júri no Festival de
Cannes. Porém foi com o sensacional "Descompasso" que
iniciou sua carreira na 7a Arte. Neste début, Gilda interpretou
a sua primeira protagonista no Cinema: Lucia, marcando de
certo modo, a estreia de ambas. Nos últimos anos, Jasmin vem
construindo uma carreira repleta de excelentes trabalhos;
além do Cinema, ela dirigiu e escreveu para séries, e agora se
prepara para produzir seu primeiro longa-metragem.
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Debutados pela atriz, Almeida, Silva, Mello, Tenucci e
outros cineastas têm em comum esta parceria de sucesso
com Nomacce, mas dentre eles, uma se destaca de
maneira histórica. Julia Katharine, atriz, diretora e
roteirista paulistana, com seu filme "Tea For Two",
tornou-se a primeira cineasta trans a conquistar espaço
no circuito comercial de cinema.
Protagonizado por ela e Gilda, o média-metragem de
grande delicadeza e poesia marcou a estreia de Katharine
na direção. "Adoro escrever histórias sobre encontros e
desencontros, sobre relacionamento e sempre
envolvendo atores e artistas do audiovisual. É um
universo que me fascina e que gosto de pesquisar", relata
Julia. "Gilda e eu nos conhecemos através do Gustavo
Vinagre, que nos escalou para protagonizarmos juntas o
curta-metragem, 'Filme-Catástrofe’. Imediatamente nos
conectamos e a partir daí, ficamos amigas e eu queria
demais trabalhar com ela novamente. Gilda é um sonho
de atriz para qualquer roteirista, cineasta e para os
colegas atores também, é daquelas pessoas que iluminam
um set com sua generosidade, profissionalismo e alegria.
Dirigir e contracenar com ela, é aprender sobre o ofício
de ser atriz e também estar com uma amiga fazendo o que
mais amamos. É só diversão!".

"Quando fui convidada, a produtora de elenco Alice
Wolfenson levou a Jasmin pra assistir ‘Soslaio’, texto da
Priscila Gontijo, a segunda peça da Companhia da Mentira”,
relata Gilda. “O roteiro tinha a ver com mãe da Jasmin. Nós
tivemos uma relação muito profunda já antes das filmagens,
pois a Jasmin me preparou, e também confiou a mim um
lenço da mãe dela. Foi muito emocionante para mim por
acessar essas memórias com ela, memórias com a minha mãe
também, referências da Gena Rowlands em ‘Uma Mulher
Sobre Influência’ para a construção da personagem".
“Conheci a Jasmin quando ela estava na faculdade, e hoje
vendo ela no mundo, sendo premiada em Cannes, eu me sinto
um pouco ‘mãe’ dela e de outras muitas pessoas também.
Como o Caetano Gotardo também, que recentemente deu
uma aula-magna em Paris, na Cinemathèque Française, como
um mestre. Sinto um orgulho imenso de ter acompanhando
pessoas e carreiras muito incríveis desde o começo", reflete
Gilda, que de fato possui esta brilhante estrela dentro de si,
conseguindo viajar para todos os cantos do país e do mundo,
mesmo que através de suas personagens, junto a grandes
talentos nacionais.
A diretora Julia Katharine
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O premiado cineasta Diogo Leite, com quem Gilda já
realizou os curtas-metragens “Menino Pássaro” e “Você
Tem Olhos Tristes” relata que “Conheço a Gilda desde
1998, eu fazia teatro e ela ainda estava no CPT/Sesc na
montagem de ‘Fragmentos Troianos’. Sempre quis
trabalhar com ela. Em 2017 eu estava trabalhando na
Avoa Filmes, produtora do Max Eluard e Manoela
Ziggiatti, e eles iriam produzir um filme da Julia
Katharine e houve uma reunião de elenco na produtora e
Gilda estava nessa reunião. Nos reencontramos ali. Meses
depois, estava na pré-produção do meu filme e convidei a
Gilda para fazer a preparação dos atores, ela acabou
participando do filme”.
cena do filme "Tea For Two"

A conexão entre as duas transborda para a tela, e garantiu
ao filme diversos prêmios. Gilda relata que "fiquei muito
impactada com a Julia já no primeiro dia de set, que ela
nunca tinha dirigido, mas já se saiu tão bem, sabendo
tudo o que queria, se expressando muito bem, e
comandando o filme todo de dentro. Acho a Julia uma
roteirista e cineasta tão maravilhosa quanto como atriz.
As atuações dela me emocionam muito, os olhares dela
sempre me comovem".

“Conhecia o Diogo há muito tempo, e foi um reencontro
muito especial, e agora tenho feito todos os filmes dele, e
para mim é uma honra enorme, pois ele é um diretor e
roteirista muito sensível e talentoso!”, diz Nomacce.

A dupla, no entanto, não para por aí, após o retumbante
sucesso do début de Katharine, Gilda protagonizará uma
nova obra da cineasta. "Temos muitos projetos juntas e já
estamos filmando um longa-metragem, que ainda não
tem data de estreia, mas já está andando. Posso dizer sem
a menor dúvida de que no que depender de mim, quero a
Gilda em todos os meus filmes. É minha maior
incentivadora e inspiração", revela Julia.
Porém, esta não será a única protagonista de Nomacce
que figurará em breve nas salas de Cinema. A atriz
paulista será protagonista em alguns projetos vindouros,
entre eles o filme “Monstro” de Diogo Leite. "Fazer uma
protagonista, de certa forma, faz com que tudo convirja
para você: as luzes, a dramaturgia, a narrativa. Tudo está
te olhando”, relata Gilda. “Então aí o desafio é ter muita
energia vital, estar bem e disposta fisicamente,
emocionalmente, e dar conta de cargas fortes e intensas
de trabalho. Por isso sempre procuro estar bem
preparada e estudada, para que todos consigam trabalhar
juntos pra realizar o filme, ainda mais com o pouco
tempo que temos de diárias, mesmo em longasmetragens e produções de maior orçamento".

O diretor Diogo Leite
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O curta em questão, “Menino Pássaro” rendeu a Diogo os
prêmios de “Melhor Direção” no Festival de Gramado e no
Festival de Cinema de Guarnicê. “(O projeto) foi concebido a
partir de uma história real, mas ao contrário de uma perspectiva
negra, quis fazer o filme sobre o ponto de vista de uma mulher
branca, Clarisse, a personagem que é apática em relação a um
problema real”, conta o diretor. “Ela não consegue lidar com uma
situação e tampouco se esforça para isso. Depois do processo do
‘MP’, tinha uma pesquisa baseada no livro ‘Ralé Brasileira’, do
Jessé Souza, a época do lançamento não havia essa profusão de
aplicativos de entrega, eu me aprofundei na pesquisa, inclusive
no filme (‘Você Tem Olhos Tristes’) tem cenas reais que
aconteceram com entregadores que conversei. Em ambos os
filmes, muito mais do que falar sobre o racismo, quis falar sobre
a branquitude e sobre a responsabilidade que ela tem sobre o
racismo. O racismo é uma problemática branca, os negros
sofrem a consequência do racismo”. Após o grande sucesso desta
parceria, a atriz será protagonista no próximo filme de Leite,
“(Gilda) está no meu primeiro longa-metragem chamado
‘Monstro’ que vamos filmar em agosto”, revela o diretor.

A produtora Tati Leite
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Outro projeto protagonizado por Nomacce vem ganhando
destaque no cenário internacional. O curta-metragem
"Romance” - dirigido pela atriz, roteirista e agora cineasta
Karine Teles, e co-produzido pela Bubbles Project e pela
Filmes de Plástico - está conquistando cada vez mais espaços
nos festivais, após sua estreia no Festival do Rio 2021. Gilda
personifica Juliana, deslumbrante e visceral, que na
narrativa intensa de Teles faz recortes profundos e poéticos
sobre sexualidade, desejo, amor e principalmente liberdade.
“A inspiração para a personagem foi a própria Karine, por
pensar na Juliana como uma mulher poderosa”, relata a atriz.
“Foi minha primeira filmagem no Rio de Janeiro, e foi
incrível contracenar com atores maravilhosos, sendo
dirigida por uma atriz que admiro muito”.
“Eu e o Thiago Macêdo Correia (da Filmes de Plástico)
convidamos a Karine Teles para realizar um projeto de
curta-metragem, e ela nos apresentou o roteiro de Romance,
e desde a concepção, ela já tinha em mente a Gilda Nomacce
como a protagonista”, conta a produtora Tati Leite, da
Bubbles Project. “Eu sinto que o filme suscita algumas
polêmicas, e tenho a impressão de que algumas pessoas se
incomodam com a liberdade da Juliana. ‘Romance’ tem uma
recepção dividida do tema, onde há várias pessoas que
embarcam na história, engajadas e instigadas pelo universo
da personagem, enquanto outras refletem as ideias presentes
na sociedade em que vivemos, e que carregam muitas
questões problemáticas do patriarcado. Mudar isso demanda
bastante, pois ainda há muita resistência”.
Com planos sequências belíssimos, e dinâmicas intensas
entre os atores, a protagonista de Gilda se destaca como a
Tigresa que ilustra os versos de Caetano Veloso, encarando a
tela com seu olhar cruelmente sedutor e hipnótico, de fato,
podendo (muito mais) do que o leão.
“A Karine, a Tati e o Thiago Macêdo me deram essa alegria de
filmar pela primeira vez no Rio, são pessoas e profissionais
incríveis”, conta Nomacce. “A Tati é uma apaixonada pelo
cinema, com projetos que são grandes desafios e apostas. Eu
percebo que ela trabalha com muito afeto e escolhe projetos
que ela tem afinidade com as pessoas e com os temas, então
eu espero que ela continue me chamando. Espero que filmar
no Rio de Janeiro se torne mais comum para mim”.

cena do filme "Romance"

Já a produtora nos fala sobre a próxima parceria entre a
Bubbles Project e a atriz. “Agora no início de Maio/2022
finalizamos as filmagens do longa-metragem ‘A Herança’
(direção de João Cândido Zacharias), que é nosso primeiro
filme de gênero, e a Gilda tem uma papel crucial na
narrativa, ela é a alma desse filme. Eu espero que ‘A Herança’
e ‘Romance’ sejam os primeiros de muitos filmes com ela,
pois acredito que a Gilda é uma das grandes atrizes do
Cinema Nacional Contemporâneo”, conclui Tati Leite.
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Como pudemos notar, Nomacce está sempre presente nos maiores festivais de Cinema do Brasil e do mundo. Dentre seus
últimos trabalhos no tapete vermelho podemos destacar os longas-metragens “Casa de Antiguidades” (Cannes, 2020), "Todos os
Mortos" (Berlinale, 2020), "Meu Nome É Bagdá" (Berlinale, 2020), e mais recentemente "Três Tigres Tristes", vencedor do Teddy
Award no Berlinale 2022.

O diretor Gustavo Vinagre

"No filme quis unir tudo que eu amava em um filme - claro,
algumas coisas ficaram de fora. Eu pude ter num mesmo filme
Gilda Nomacce, Majeca Angelucci, e Julia Katharine, as três
atrizes de ‘Filme-catástrofe’, entre tantas outras paixões como
Cida Moreira, Nash Laila, Carlos Escher. Gilda está
maravilhosa como Dita, uma porteira com falta de memória.
Ela arranca gargalhadas da plateia, pois ela sabe levar as
personagens para lugares impensáveis. Ela é tão generosa e
apaixonada pelo que faz, além de ser uma atriz fantástica de
fato - uma gênia!", diz Gustavo Vinagre, o brilhante diretor de
“Três Tigres Tristes” e vencedor do prêmio de “Melhor Filme
LGBTQIA+” no maior festival de Cinema da Alemanha.
“Eu sinto que está chegando a hora de fazer um filme que o
Gustavo me convidou há muito tempo. Eu tinha muito medo
de acessar esse lugar, pois o filme é sobre uma mãe que
morre. No cinema do Gustavo ficção e depoimentos se
entrelaçam. E agora, mais de um ano após a morte da minha
mãe, estou torcendo para este projeto acontecer, até para
revisitar essas memórias, antes que elas fiquem menos nítidas
e sejam diluídas no tempo. Trabalhar com o Gustavo é um
despojamento total”, revela Gilda Nomacce.
“(Três Tigres Tristes) surgiu basicamente da gênese dos três
personagens principais, três adolescentes que vagam pelas
ruas de São Paulo. A partir deles, tivemos diversas versões do
roteiro, bastante distintas entre si”, relata Vinagre.
“Deveríamos filmar em março de 2020, e com a pandemia, só
conseguimos filmar em julho de 2021. Com o impacto que
nosso orçamento sofreu com os protocolos de segurança,
novamente precisei reescrever o filme, e abraçar a pandemia
na narrativa”, conta o cineasta.

cena do filme "Três Tigres Tristes"

O longa-metragem vencedor do Teddy Award representa
internacionalmente as questões e problemas que vêm
ocorrendo no Brasil neste momento historicamente
alarmante. “Estar em Berlim, presencialmente, reocupando as
salas de cinema - ainda que com 50% do público - foi uma
sensação única de voltar à vida, um imenso privilégio e
também um prêmio por todo o trabalho duro de uma equipe
de profissionais maravilhosos que estiveram envolvidos com o
filme. Após 2 anos de pandemia e com a edição de 2021 do
festival sendo inteiramente online; tive a sensação de estar
vendo uma luz no fim do túnel - no sentido de retomar uma
vida social, sem esquecer que ainda é necessário pensarmos e
falarmos sobre o impacto desses dois anos de isolamento, das
famílias em luto, dos órfãos da pandemia, e também do
desastre que isso causou no âmbito cultural”, afirma o diretor.
“O prêmio - como todo prêmio - é o resultado do gosto pessoal
de um grupo de pessoas, e do encontro dessas pessoas
específicas nesse grupo específico. Mas é inevitável ficar feliz
em ver que o filme impacta as pessoas, que elas riem e se
emocionam e querem debater o filme. O prêmio é a cereja do
bolo. Sobre a questão LGBTQIA+ e o atual governo, eu falei
bastante disso no meu discurso na premiação do Teddy, mas
como nunca é demais falar: temos um presidente criminoso,
uma quadrilha no poder. As coisas precisam mudar
urgentemente”, conclui Gustavo.
“Tenho um orgulho enorme, uma sorte, de estar em tantos
filmes que são selecionados e premiados nestes festivais. Ao
mesmo tempo, esses mesmos projetos ficam tão pouco tempo
em cartaz nas salas de Cinema. Essa falta de formação de
público de Cinema Nacional, mesmo com obras incríveis,
essas produções ficam num lugar de pouco acesso pela
própria falta de hábito do público brasileiro, de valorizar e
entender o cinema que tem”, reflete Nomacce.
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Apesar de ser uma atriz de talento indiscutível, Gilda vem se mostrando também dona de uma esplêndida e emocionante
prosa poética por meio do roteiro da peça fílmica "Os Sentimentos Vastos Não Têm Nome", que realiza ao lado de Donizete
Mazonas. Realizado pela produtora “Tatau Filmes”, encabeçada por Nomacce e Mazonas, os artistas entregam em seu texto e
na obra experiências profissionais e pessoais de maneira emocionante e avassaladora.
“A ideia inicial da Gilda já trazia praticamente a base da cena que era o processo de criação de uma cena por uma atriz para
ser apresentada ao seu diretor. E o caos desse processo seria o caldo da peça, onde realidade, sonho e fantasia teciam a
narrativa”, relata Mazonas. “Gilda estava vivendo um momento muito difícil em sua vida, pois sua mãe, ainda viva no início do
processo, estava muito doente e ela entendia que a história era também sobre isso. Então, juntos, começamos a criar o enredo,
onde nossa experiência artística no CPT, nossa relação com a perda e, consequentemente com o momento que vivemos em
que mais de 600 mil vidas foram perdidas. A relação com a perda da mãe de Gilda no processo, a perda de nosso mestre
Antunes - que se foi antes da Pandemia - e todas as mortes que sofríamos no Brasil, tornaram-se material para a peça”.
“Assim como em uma criação no CPT, eu e Gilda assinamos a direção, a dramaturgia e a atuação da peça, pois tudo ali diz
respeito à nossa história, não somente como artistas e cidadãos, mas principalmente como seres que atravessam assombrados
um período doloroso da história e de suas vidas pessoais", revela o ator.
“Donizete Mazonas é um dos maiores artistas que já conheci. Ele tem a capacidade incrível de ser absolutamente prático com
coisas sensíveis, lidando com as questões mais necessárias e importantes”, nos conta a atriz. "Além de eu e o Doni termos esse
lugar de improviso muito forte juntos, ficamos dias e dias conversando e anotando ideias. Eu acredito que essa peça seja uma
declaração de amor que eu e o Doni fizemos para o nosso mestre Antunes Filho e para nossas mães, além de estreitar ainda
mais nossos laços como amigos e parceiros de trabalho", conclui Nomacce. A mãe da atriz, dona Tatau, faz parte integral de
quem Gilda se tornou ao longo dos anos, e hoje é, como um ícone do cinema independente nacional.
Com uma carreira brilhante e que cresce cada vez mais em
número de projetos - passando por Cinema, Teatro, Séries de TV
- a atriz vem trabalhando com os cineastas citados e inúmeros
outros realizadores fantásticos, como Lucas Sá, Rafael Lessa,
Cintía Domit Bittar, Alexandre Dalfarra, Flora Dias, Diego Mauro,
Germano Melo, Rafael Primot, Caru Alves de Souza, Sabrina
Greve, Dainara Toffoli, Daniel Manzini, Ricardo Alves Jr., entre
tantos outros.
Falar sobre Gilda Nomacce é quase como se falar sobre Cinema,
não por conta de sua quantidade enorme de trabalhos e papeis
realizados com maestria e dedicação total, em que se entrega
com potência completa. Falar sobre Gilda é falar sobre a 7ª Arte,
pois ambos tocam e adentram âmagos de maneiras únicas,
podendo gerar riso, choro, pânico... Experiências de fato
catárticas. Deste mesmo modo, Nomacce é transcendental,
vivendo personagens tão complexas, tão vívidas e reais que
tornam a viagem cinematográfica um embarque em universos
narrativos que vão muito além de técnicas artísticas. A artista
carrega consigo a sensibilidade de obras e personagens imortais,
não apenas por lê-los em roteiros e os interpretá-los, mas por, de
algum modo, sê-los sem perder seu próprio brilho, sua
personalidade, sua humanidade e sua poesia, indo muito além
dos 24 quadros por segundo, e conseguindo alcançar corações,
mentes e almas de quem tem a honra de conhecê-la como
alguém muito mais gigante do que a musa que, ao lado de
artistas excepcionais, vêm nos últimos anos escrevendo as
próximas linhas da História do Cinema Brasileiro, e, quiçá,
Mundial.

O ator Donizete Mazonas
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NOSSO FESTIVAL

Olá, querido cineasta!!
Esperamos que você tenha gostado de nossa primeira edição da BIMIFF Magazine, e
mal podemos esperar para receber um feedback seu!!
Se você deseja ter seus projetos apresentados aqui na BIMIFF MAGAZINE, você pode usar
o código de desconto abaixo para enviar seu projeto para nossas seções BIMIFF
MAGAZINE: Press Release, Crítica de Filme e/ou Entrevista Exclusiva!!
E se você tiver qualquer outra dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato
conosco a qualquer momento através de nosso e-mail ou redes sociais.

Use o código BIMIFF50SPECIAL para inscrever seu(s) projeto(s) em nosso festival de
cinema com 50% de desconto! Inscreva seu(s) projeto(s) em filmfreeway.com/BIMIFF
Website: https://www.bimiff.com/
Email: contact.bimiff@gmail.com
Instagram: https://www.instagram.com/bimiff_/

