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OS PRIMEIROS  
PASSOS

BIMIFF começou como uma pequena faísca, uma forma de
promover e evidenciar cineastas independentes de todo o mundo. 
 Durante estas duas temporadas recebemos mais de 1100 projetos
de cerca de 60 países de todos os continentes, este marco histórico
para nós é mais do que extraordinário, comparando com as
primeiras reuniões que tivemos para definir o que seria nosso
próprio festival de cinema.

Agora estamos quase chegando à nossa terceira temporada, e lançar
nossa Revista de Cinema, neste período de transição, representa o
amadurecimento de nosso projeto: a possibilidade de brilhar as
luzes para que os amantes do Cinema & Arte possam conhecer os
cineastas e artistas que fazem parte de nossa história. É uma
maneira de desenvolver uma comunidade Cinematográfica e
Artística ainda maior e mais ampla em todo o mundo, na qual
diretores, escritores, atores, atrizes, diretores de fotografia,
designers de som, editores, diretores de arte, produtores e assim por
diante possam se conectar entre si, para trocar experiências, ideias,
conceitos, para fazer florescer novos projetos de modo que a Arte
possa ser uma maneira, nossa maneira, de lutar contra estes tempos
horríveis e assustadores que temos vivido nestes últimos anos.

No BIMIFF visamos e procuramos valorizar, respeitar e descobrir
talentos de todos os lugares e de qualquer lugar,
independentemente de suas raízes culturais e sociais, origens e
especificidades. Criar realmente um lugar de difusão acolhedor
para obras de arte feitas com coração e alma por aqueles que
encontram na criação de histórias uma maneira de mudar o mundo
em que vivemos.

É uma verdadeira honra para nós dividir com vocês esta primeira
edição do BIMIFF MAGAZINE, e esperamos que este novo
empreendimento possa ser um veículo para mostrar vocês e seus
filmes a um público mais amplo, para colegas cineastas e cinéfilos
do Oeste e do Leste, do Sul e do Norte, a todos aqueles que sentem o
coração batendo mais rápido e a sensação de borboletas no
estômago quando todas as luzes se apagam e somos apresentados a
seres vivos (ou diversidades experimentais) em uma telona, da
ficção ou da vida real, que tocarão nossas almas e nos farão viajar a
outros universos por alguns minutos ou algumas horas, e nos farão
mergulhar em novas histórias e conceitos.

Vic Kings
Co-Editor-Chefe da BIMIFF Magazine
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UMA ENTREVISTA EXCLUSIVA COM O CINEASTA ERIK JAYCE LANDBERG
POR LUCAS MARQUES E VIC KINGS
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Guitarrista, compositor, produtor musical, multi-
instrumentista, letrista, poeta, novelista, fotografo e diretor
de cinema. Um verdadeiro artista que podemos chamar de
multimídia. Como a paixão pelas artes apareceu em sua
vida?

A necessidade de criar veio em uma idade precoce,
penso eu. Minha mãe insistiu para que eu pegasse o
violino ou o piano, o que inicialmente recusei, porque,
quando criança, eu tendia a inclinar-me para outros
interesses. Embora eu seja mais conhecido como
guitarrista, tendo a ver a guitarra apenas como um
instrumento de expressão, entre outros meios. Eu me
vejo mais como um artista do que apenas um
guitarrista, pianista ou compositor. Tentar se expressar
através de várias formas de arte é desafiador e
emocionante, seja através da poesia, da música, do
cinema ou de qualquer outra forma de arte. Descobri
que uma forma de arte em si mesma pode ser bastante
limitante e repetitiva, e é por isso que gosto de
combinar e experimentar. 

B I M I F F E N T R E V I S T A 06
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CINEMA, MAGIA E HEAVY METAL

Uma entrevista exclusiva com o cineasta Erik 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. 

Como você descreveria a história de "NEVER LOVE AGAIN"?
Qual foi a inspiração para escrever seu filme?

É uma história de amor através das dimensões entre
Hope, interpretada por minha co-estrela Anna Osadcha,
e the White Moon Drake, interpretado por mim mesmo.
O derradeiro amor proibido, incondicional e impossível
entre uma bela Djinn (Gênio) oriental e seu único
Mestre. O filme gira em torno de muitos ingredientes,
como romance, fantasia, ação, erotismo e contém
muitas metáforas. Há também uma grande quantidade
de mistério e psicologia presente à medida que a
história avança, mais detalhes são revelados ao
espectador. É muito importante para mim que o
espectador se torne parte integrante do filme e
participe ao longo do caminho, ao invés de ser apenas
um observador. Eu gosto de fazer as pessoas pensarem e
questionarem as coisas, pois há um significado mais
profundo e uma reviravolta no final.



O acúmulo de talento se evidencia
bastante no decorrer do filme. Podemos
ver uma boa composição de cores e
enquadramentos, uma trilha sonora de
metal que faz o espectador ficar na
fronteira de filme narrativo e um video-
clipe. Como foi essa escolha na narrativa? 

Obrigado! Tudo começou com o vídeo
musical "God is Dead" realmente, que
é a base da trama da trilogia "Truth or
Dare". Quando chegou a hora de
filmar o vídeo, que eu escrevi e dirigi,
eu queria que ele começasse e
terminasse como um mini filme. O
conceito funcionou de alguma forma,
pois agora ultrapassou 1.400.000
visualizações no YouTube em pouco
mais de um ano, o que é realmente
modesto. Após o vídeo, descobri que
tinha criado todos estes personagens
que me permitiram elaborar e
desenvolver uma história ou série
completa. Cheguei ao ponto em que a
música em si mesma para mim pode
se tornar bastante limitadora e eu
queria expandir os limites e explorar
algo que até hoje nunca foi feito.
Tentativas certamente já foram feitas
antes, mas nunca no sentido em que
um filme evolui ao lado e em
combinação com um conceito baseado
em um videoclipe com um storyboard
linear. E sendo músico, acho muito
excitante compor toda a partitura
original do filme e incorporar minhas
canções a ela. A trilogia "Truth or
Dare" para a qual "Never Love Again"
constitui a primeira parte é na
verdade baseada em canções
diferentes do meu último álbum "The
Forbidden World". 

C I N E M A ,  M A G I A  E  
H E A V Y  M E T A L

Como foi a recepção do filme na Suécia?

Sendo da Suécia e tudo mais, é bastante difícil se tornar um profeta em seu
próprio país. Temos aqui algo chamado "Jantelagen" que é difícil de explicar
para alguém de fora da Suécia. Mas embora o filme só deva ser lançado
dentro de algumas semanas, já conseguimos alguma atenção e cobertura da
mídia na imprensa sueca, bem como em um festival nacional que acontece
em Estocolmo, ao qual minha co-estrela Anna Osadcha e eu vamos assistir.

cena do filme "NEVER LOVE AGAIN"

cena do filme "NEVER LOVE AGAIN"
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Em uma das cenas, a Morte,
interpretado por Göran Edman,
aparece muito semelhante a morte
do filme O SÉTIMO SELO, de Ingmar
Bergman. Seria alguma homenagem
ao mestre do cinema sueco?

Na cena final do vídeo "God is
Dead" que mencionei
anteriormente, o personagem de
Göran Edman, Morte, emerge
pela primeira vez na trama da
trilogia "Truth or Dare". Mas
nunca foi uma escolha
consciente, nem deliberada para
que sua persona recordasse a do
personagem de Bergman. A
Suécia é um país com muita luz
no verão. Mas é também um dos
países do mundo com mais
escuridão no inverno e acho que
a escuridão se espalha um pouco
em cada sueco, de alguma forma.
Portanto, há um pouco da
escuridão de Bergman em cada
cineasta sueco, talvez. Uma
pequena anedota que vale a pena
mencionar é que a igreja na qual
a cerimônia oculta acontece em
"God is Dead" contém uma
pintura da Morte jogando xadrez
no "Sétimo Selo". Coincidência,
talvez ou talvez pretendida? 

"NEVER LOVE AGAIN" film scene

Göran Edman é um vocalista que esteve envolvido com vários artistas suecos
renomados: gravou com John Norum, Yngwie Malmsteen, Talisman, que fazem
bastante sucesso entre os fãs de metal brasileiros. Como surgiu a ideia de convida-
lo para o filme?

Göran e eu somos amigos há anos e ele também é o vocalista principal da
banda em meu projeto solo. Gravamos três álbuns completos juntos, bem como
alguns E.P.s. Ele canta na minha música "Never Love Again" neste filme do
mesmo nome e eu realmente não pude ver mais ninguém interpretando esse
papel. Göran é na verdade um grande ator e tem um lado de humor sombrio
com um lado irônico, um pouco assustador, e estes dois combinados fazem uma
combinação explosiva. Então, é claro, eu o chamei e lhe falei sobre o projeto e
ele achou que seria uma coisa divertida de se fazer. Uma coisa que vale a pena
mencionar é que eu acredito em atuação de método. Isso é algo em que eu
coloco muita ênfase, pois não vou tolerar nenhuma outra abordagem artística.
Sempre que faço o casting ou dirijo filmes, deixo claro para o elenco e a equipe.
Ninguém está realmente atuando plenamente na trilogia "Truth or Dare", e é
por isso que ela é tão especial. E isso se aplica um pouco ao senso de humor
sombrio de Göran também!  (risos)

Qual a situação do cinema sueco nos dias de
hoje para quem quer produzir cinema
independente. Existem incentivos?

Atualmente, a Suécia é mais conhecida por
sua exportação musical do que o cinema,
penso eu. Há fundos disponíveis para se
inscrever, pois a Suécia sempre foi um país
que apoiou os artistas, a inovação, a arte e
a narrativa criativa. No entanto, até agora,
ainda não recorri a estas opções, pois
quero manter um controle total sobre
minha integridade artística. Não estou
dizendo que nunca recorrerei a ela, mas
precisa ser de uma forma compatível com
minha visão artística. 

Quais são seus próximos projetos artísticos e cinematográficos?

Completamos muito recentemente "Jealousy – Truth or Dare (part
II)", que é a sequência de "Never Love Again – Truth or Dare (part I)" e
a segunda parte da trilogia "Truth or Dare". É um filme Noir cheio de
drama e conspiração e no qual a história de amor de Hope e the White
Moon Drake é ameaçada pelas forças obscuras que agora as seguem
desde o século 18 de "Never Love Again" até meados dos anos 50.
Também acabei de dirigir e gravar um vídeo musical para uma
canção chamada "Promised of Asgaard". O vídeo será lançado
exclusivamente muito em breve através da imprensa na Escandinávia
e vai atrair aqueles que gostam de Vikings e da Mitologia Nórdica
Antiga. Eu também acabei de escrever um roteiro para um projeto
totalmente novo que será muito especial e espero que possamos
começar a filmar por volta do verão. Neste momento estou fazendo o
casting e trabalhando nos desenhos de figurino.
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A N  A T T E M P T

Assim como todo o povo libanês, Alfred, um professor do ensino médio, tenta se adaptar à nova
situação sócio-política causada pela Revolução Libanesa de Outubro. Bombardeado pela mídia,
ele acaba se juntando a seus alunos nas ruas para protestar, numa tentativa de mudança.

SINOPSE

Pamela Nassour é uma premiada cineasta, crítica de cinema e educadora libanesa.
Seu curta-metragem experimental Ila Haythou - To Nowhere recebeu elogios e
prêmios em seu circuito por festivais. Ela começou sua jornada cinematográfica
como assistente de direção e montadora em inúmeros comerciais de televisão e
clipes de música antes de se dedicar à direção de filmes. Pamela formou-se na
Universidade do Espírito Santo de Kaslik USEK com um mestrado em Artes Visuais -
Cinema e Televisão e atualmente está cursando seu doutorado em Cinema Latino
Americano Contemporâneo na Saint Joseph University of Beirut e na University of
Granada. Pamela também é educadora e professora da American University of
Technology e da Lebanese International University.

Elenco: Josef Chemali, Dima Merhi, Marc Abou Farhat, Diana 
Noujaim, Antonio Chedid, Ribal Merhi
Direção, Roteiro, Produção: Pamela Nassour
Produção Executiva: Tatiana Abi Antoun
Direção de Fotografia e Montagem: Moris Zoghby
Direção de Arte: Martha Moussallem
Som: Marc Abou Farhat
Música: Jimmy Mannah
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Cult Movies
International Film Festival

NOSSOS PARCEIROSNOSSOS PARCEIROS

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/

ANÚNCIO ESPECIALANÚNCIO ESPECIAL
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ESCOLHAS UM FILME DE IVANN WILLIG

AS ESCOLHAS DE IVANN WILLIG

A cena de abertura é um traveling por cima de um lago e um casarão
ao fundo com uma personagem feminina toda de preto. Na cena, uma
música com piano e violino preenchem a tela já nos trazendo um tom
de angústia e tristeza. Mesmo sendo um plano geral aberto percebe se
que a mulher tem um olhar perdido, talvez a música nos ajude a
afirmar isto. A “escolha” de uma belíssima fotografia em P&B, pelo
diretor, nos remete à sinopse do
média, pois sabemos que a história se passa nos anos 40 e que mãe e
filha terão as suas vidas transformadas. Esta fotografia também nos
traz o tom nostálgico e trágico do drama que está por começar.
A cena inicial se desdobra na apresentação desta personagem, que é
brilhantemente encarnada pela atriz Tuna Dwek, que vela um corpo
colocado sobre uma cama. É um cadáver de um homem mais velho. O
corte de tempo se dá quando a Heloisa (Tuna Dwek) mexe nos lençóis
que cobre o cadáver, representado pelo ator Raul Labancca. Será então
revelado o porquê deste prólogo (no antigo teatro grego, a primeira
parte da tragédia, em forma de diálogo entre personagens ou
monólogo, na qual se fazia a exposição do tema da tragédia). A
apresentação da segunda personagem deste drama nos aparece por
uma cena muda, repleta de expressões das duas atrizes: Carolina
Kasting e Tuna Dwek. Ali existe tensão e conflito no ar, não carece
diálogo. Mais um ponto positivo para a “escolha” acertada do diretor
em questão: sem estas duas excelentes atrizes não saberíamos por
onde a caminhada poderia chegar.
O figurino, o cabelo, os objetos de cena .... tudo muito bem “escolhido”
pelo diretor que sabe que para se contar uma boa história não é
necessário só atores, câmera e som, precisamos de toda uma moldura
de pequenos detalhes que ao serem expostas na tela formam o todo
espetáculo. A excelente direção de arte sempre bem trabalhada em
todos os seus filmes cuida muito bem deste assunto. Detalhes que
fazem a diferença.

Aos quase 6 minutos de filme a trama é revelada com um flash do
passado. Heloísa tenta satisfazer sexualmente ao marido que foge para o
quarto de Daniela (Carolina Kasting), sua filha. O pentear o cabelo e o
olhar de Heloísa para o espelho revela que a vingança e o possível
desfecho da trama está a caminho. Mulheres abusadas e violentadas não
só fisicamente mas também moralmente. É o retrato da sociedade
machista e perversa que vem ao longo dos anos se perpetuando desde o
tempo do Brasil colônia até o tempo medíocre que vivemos (pouco
mudou), da democracia regida por homens brancos, nojentos e
dominadores. As meias palavras vão muito além de uma confissão de
assassinato, as meias palavras é o enfrentamento de duas mulheres fortes
que buscam forças para sobreviver a tanta submissão.
O diálogo final entre as duas é libertador e a “escolha” de partir para
tentar um novo recomeço, talvez só isto mesmo resta aos abusados. A
ferida permanece, mas a vida tem que seguir. Daniela de vestido branco é
a bandeira de paz com o passado, Heloísa toda de preto é luto pela
omissão e consentimento por todo o drama. A canção “Nunca Esqueça” de
Ricardo Severo magistralmente interpretada por Vânia Bastos banha o
nosso coração e acalenta uma lágrima que teima em descer após a
despedida de mãe e filha. São simplesmente “escolhas”.
O média completa 5 anos de término das filmagens, com um roteiro que
passou por 7 tratamentos. Foram 3 dias de filmagens e uma interrupção
devido a gravidez da Carolina Kasting. O filme já passou por 105 festivais
e já foi contemplado com o incrível número de 84 prêmios. Tenho contato
pessoal com o diretor e o considero um grande amigo e já falei para ele
que “Escolhas” é a sua obra prima.

Ivann Willig é formado em Artes Cênicas (UNI-RIO) e Cinema (UNESA) e
sempre trabalha como diretor, roteirista e produtor herói dos seus
próprios filmes. É autor do livro "Grades do Preconceito". Alguns curtas
do diretor: "Elas Preferem Jiló"; "Na Hora de Dizer Sim...", "A Idade da
Inocência", "Rosas" e "Entreolhares".

Marcelo Cesar (Março/2022)
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Atrizes Tuna Dwek e Carolina Kasting

O diretor Ivann Willig
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UMA ENTREVISTA EXCLUSIVA COM A CINEASTA INGRID FRANCHI
BY MARCELO CÉSAR AND VIC KINGS
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A cada seleção é premiação, "Prisoner" se prova um projeto muito
bem-sucedido e realizado com muita garra e consistência. Pode
nos contar mais de como vem sendo sua jornada no Cinema até
aqui?

Nascida em Marselha, sou uma roteirista e diretora
autodidata. Aos 18 anos fiz meu primeiro curta-metragem
chamado "In Humain" que recebeu dois prêmios, na
categoria "Melhor Jovem Diretor de Cinema" no "Video and
Cinema Festival". Outro curta-metragem meu, chamado
"L'Abaya", foi rodado em 16mm entre Ouarzazate (Marrocos)
e Paris, e foi selecionado para festivais nacionais e
internacionais. Aprendi minhas habilidades no set,
trabalhando como assistente de direção, assistente de
câmera, gerente de palco, e lendo muitos livros. A condição
das mulheres, das crianças e dos oprimidos em geral são
tópicos que têm sido, 

B I M I F F E N T R E V I S T A 16

Q U A N D O  A S  P R I S Õ E S  D E  

D E N T R O  E  D E  F O R A  S E  

Q U E B R A M

WHEN THE PRISONS FROM THE INSIDE AND OUTSIDE BREAK DOWN

Uma entrevista exclusiva com a cineasta ingrid Franchi
por Marcelo César e Vic Kings

BIMIFF | 02

Ingrid Franchi é uma diretora e roteirista autodidata. Ela dirigiu vários curtas premiados, como "In Humain" e "L'Abaya". 
Ela trabalha muito em torno do tema dos direitos das mulheres, dos oprimidos e das crianças. Ela também dirigiu a parte 
francesa do filme "Trainstation", várias vezes selecionado e premiado em festivais internacionais; e a série "A billion to 
one", premiada e transmitida no Amazon Prime US. A cineasta está atualmente na pós-produção da série "Prisoner", 
projeto selecionado e premiado em vinte festivais, incluindo o BIMIFF.

e ainda estão inspirando meu trabalho. Tudo isso me
levou a filmar retratos de migrantes para A Cruz
Vermelha, e um documentário em um orfanato nos
subúrbios de Katmandu, no Nepal. Em seguida, dirigi o
segmento francês de um longa-metragem chamado
"Trainstation", selecionado premiado em vários festivais
internacionais, e também uma websérie chamada "A
billion to one", também selecionada em festivais, e
exibida no Amazon Prime US. Em seguida, dirigi "Road to
Fight" para o Sfr Sport, um programa de TV apresentado
por Lucie Bertaud, e produzido por Punch Prod. Um
recorte de 26 minutos sobre um esportista de alto nível
que me fez viajar para todos os cantos da França e do
mundo (EUA, Tailândia e Senegal.) Em 2017, comecei
finalmente a filmar as primeiras imagens de "Prisoner".
Através desta aventura de 4 anos, conheci mais de 800
pessoas



pessoas. Em abril de 2021, minha
equipe e eu terminamos os 3 primeiros
episódios, e atualmente estamos
trabalhando na pós-produção dos
próximos 30. Durante a pós-produção
de "Prisoner", também estou
trabalhando em vários outros projetos,
como documentários, longas-
metragens e programas de TV. 
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"Prisoner" é um projeto que lida com
personagens de diferentes origens e
culturas e, consequentemente, diversos
idiomas. Como foi trabalhar cada língua
com os atores e suas interações no set
filmagem? 

Foi um verdadeiro desafio por várias
razões. Mesmo que tivéssemos uma base
comum sobre como fazer um filme e
habilidades técnicas, a barreira
linguística teve um impacto real no set.
Por exemplo, na Polônia, ensaiamos em
inglês. Para aqueles que não entendiam, a
atriz principal traduzia para polonês,
depois filmamos em polonês. Depois
disso, alguém traduziu para mim o take
em francês, para que eu pudesse ajustar
minha direção de atores. Como eu não
conseguia entender todas as sutilezas,
contava com meus sentimentos e intuição.
O que é importante para mim é que,
mesmo que os atores interpretem as
emoções de maneiras diferentes por causa
de sua cultura, o sentimento deles seja o
mesmo. O processo foi quase o mesmo em
argelino, exceto a etapa inglesa. Também
teve um impacto no tempo permitido para
filmar, tivemos que levar isso em conta.
Adorei fazer isso porque tinha que ir mais
fundo nas direções que queria dar. Eu
tinha que prestar atenção no modo como
um ator de uma cultura diferente queria
expressar a emoção em que estávamos
trabalhando. Seu ponto de vista pessoal
era realmente importante para mim.
Dependendo de nossa cultura e origens, a
ideia de liberdade e prisão tem
significados diferentes. É um dos temas
principais de "Prisoner", algo que eu me
comprometi a apresentar. 

cena do filme "PRISONER"

The opening of "Prisoner" recalls the claustrophobic idea of a prison, with various
symbols and imagetic metaphors. Besides the connection with the title of the
project and the whole idea of "imprisonment", how was the elaboration of this
opening? Will it have an even greater connection to specific episodes of the
webseries? 

É uma ótima pergunta porque a abertura foi inteiramente elaborada em torno
do personagem que vemos. Ele representa uma ideia de prisão, que é muito mais
do que a física. O símbolo do aprisionamento psiquiátrico permitiu falar tanto
de uma prisão física quanto de uma prisão mental. Este personagem não pode
expressar suas emoções, ele representa globalmente o conceito de prisão,
estando preso em seu corpo e em sua mente. Ele aparece no final da primeira
temporada e tem uma história própria desenvolvida na segunda temporada. 

Watching the first episode of the series, Nina, we could notice a similarity between
the attack on the night club in the webseries and the sequence of terrorist attacks
that occurred in 2015 in Paris, especially the attack on the Bataclan concert hall. Did
these traumatic events in fact serve as triggers and inspiration for the dramatic-
narrative development of "Prisoner"? Furthermore, can you tell us more about the
writing process of the series?

Este primeiro episódio introduz muitos tópicos importantes, desenvolvidos
progressivamente na primeira temporada. De fato, eu me inspirei no ataque ao
Bataclan, mas na hora de escrever, fui especialmente sensibilizada pelo tiroteio em
Orlando (Flórida). A escolha de um ataque terrorista para o início foi um
pensamento estratégico. Ele representa o choque traumático em um grande
espectro. Acho que ele fala por todos. Mesmo que todos nós não tenhamos vivido tal
evento, todos nós ouvimos falar de um e ficamos assustados, zangados ou nos
sentimos culpados e impotentes. O impacto sobre o espectador é mais profundo
que um outro exemplo de trauma, mais "Íntimo", como abandono, estupro ou
alguém agredido. 
Um trauma é algo que ocorre inesperadamente, não se pode controlar nada e é
profundamente injusto. No entanto, você tem que viver e lidar com isso durante
toda a sua vida. Desde o início da série, foi importante impactar e sensibilizar o
público para este problema. 



No primeiro episódio, Nina representa a ideia global do trauma. Todas as línguas faladas na série são faladas neste
primeiro episódio. Todos estão vivendo alegremente, despreocupados, planejando férias, conversando com amigos,
flertando e toda esta atmosfera é repentinamente interrompida sem qualquer explicação. No final deste episódio, o
público deve compreender o mecanismo do trauma. Sobre o processo de escrita, eu escrevi um enredo durante 6 meses. E
no início de cada tomada, os atores estavam improvisando e eu ajustei o cenário com ele, respeitando o enredo. Eu
conhecia o início e o fim de cada cena. Tivemos quatro anos de filmagem e improviso, então a escrita evoluiu muito. Eu
gosto muito de trabalhar dessa maneira. Escrevo os diálogos, depois peço aos atores que entendam o significado da cena
e não aprendam exatamente as linhas, apenas as palavras-chave. Depois ensaiamos antes da filmagem e no set, primeiro
sem filmar para que eles possam se acostumar com o ambiente. Em seguida, filmamos e geralmente com duas câmeras.
Assim, dessa forma, o ator não pode ter uma "rotina de atuação" para se apegar. 
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No projeto, podemos observar muito bem a intenção de aprofundar cada personagem e enredo dramático. Como foi tomada a
decisão de transformar sua narrativa em uma websérie? 

O formato da série me permitiu desenvolver vários enredos e formas de lutar pela liberdade. Como "Prisoner" é uma websérie
que lida com lutas de 5 personagens, achei que este formato era mais adequado do que um formato de longa-metragem. 

Quais foram suas inspirações cinematográficas e artísticas para a realização de  "Prisoner"?

Em 2015, trabalhei em um projeto chamado "A Billion to One", uma websérie colaborativa com 2 cineastas de Detroit e vários
cineastas de todo o mundo. O projeto foi transmitido no Amazon Prime US. A ideia era reagrupar todas as nossas redes para
encontrar produtores, emissoras e ser mais eficiente. Isso me inspirou a escrever sobre personagens de diferentes países e culturas.
Este projeto era realmente ambicioso e eu queria fazer outro com base nesta concepção de diversidade. É uma boa maneira de abrir
nossa mente, procurando entender outras culturas além da nossa. Não é porque sou francesa, que tenho que falar apenas sobre a
cultura francesa, existe outro ponto de vista ao redor do mundo, sobre os assuntos que quero desenvolver, que são realmente
interessantes de se trabalhar. 

cena do filme "PRISONER"

A montagem do projeto "Prisoner" que tivemos acesso em formato de
filme tem a sequência dos episódios 1, 2 e 6 (respectivamente: "Nina",
"Ewa" e "O Hospital"). Como foi elaborada a progressão dos episódios
da websérie, assim como as escolhas de arranjo narrativo entre cada
capítulo desta história intrigante? 

Nos primeiros seis episódios, decidi apresentar os cinco
personagens principais, suas histórias, com seus respectivos
personagens secundários que irão interagir com eles, e seu
universo. É por isso que escolhi apresentar aos festivais o
primeiro, segundo e sexto episódios, para que o público possa
entender que existe uma ligação entre os personagens. Construí
a série de tal forma que entendemos progressivamente que
todos eles estão ligados de uma forma ou de outra. set do filme "PRISONER"



Há muitos flashbacks, detalhes e personagens que aparecem estrategicamente. Conforme o público assiste a série,
poderíamos ter um verdadeiro prazer em reconhecer um personagem secundário pertencente a um personagem
principal, em outro enredo de personagens, ou notar um detalhe específico 
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"Prisoner" conta com atores excelentes e conhecidos como
Marion Lechevallier, Xavier Maly, Elisabeth Duda, Ingrid
Granziani, entre tantos outros. Como foi o processo de casting
dos atores?

É uma mistura entre pessoas que eu conhecia antes do
projeto e pessoas que eu descobri através do processo de
casting. Muitas pessoas participaram do projeto, mais de
800 se levarmos em conta todos os atores, figurantes,
técnicos e parceiros. Eu precisava dos atores para
acompanhar os personagens que são realmente
complexos e com uma personalidade adequada. Eles não
têm pensamentos ou sentimentos binários, e eu precisava
que os atores compreendessem rapidamente e
espalhassem a emoção certa por causa dos detalhes que
eu queria colocar em suas histórias.

"Prisoner" recebeu prêmios e indicações em vários lugares do
mundo, inclusive aqui no BIMIFF, onde ganhou dois prêmios.
Mas como tem sido a recepção de seu projeto pelo público e
pelos críticos franceses? 

É uma ótima pergunta porque em trinta e oito festivais onde
"Prisoner" foi selecionado, foram apenas três na França. Acho
que há um verdadeiro público na França para esta série, mas
não estamos acostumados a este tipo de projeto com estes
temas como festival, produtor ou difusor. Os temas abordados
pelo "Prisoner" são muito comprometidos, complexos. Requer
atenção quando o assistimos. Não se encaixa realmente nos
hábitos franceses em termos de cenários e imagem. Os
produtores ou emissoras nem sempre estão prontos para
assumir riscos em um tipo diferente de série, com um formato
especial como websérie, por exemplo. Ainda é complicado como
cineasta mulher e independente. Queremos contar nossas
histórias, desenvolver assuntos pessoais e engajados e isso está

A diretora Ingrid Franchi

está em conflito com o sistema financeiro em vigor. 
Percebemos que o público está lá. Houve muitos festivais no
Canadá, América do Sul e Europa. Fico feliz em ver que,
através desta entrevista e de suas perguntas, sinto que vocês
foram tocados por este projeto, e compreenderam muitas
coisas apesar de sua complexidade. Tenho certeza que há
um público francês para isso, eles realmente gostam de
séries, mas os financiadores ainda não estão prontos para
este tipo de projeto, é complicado. Fico feliz em ver que os
estrangeiros e muitos festivais no mundo entendem o
projeto e gostam dele. Eles nos mostraram que reconhecem
o compromisso e a qualidade que tentamos colocar nele. Eu
mesma produzi o projeto. Eu poderia melhorar muitas
coisas se tivéssemos mais recursos financeiros, mas fizemos
o que pudemos, com os recursos que tínhamos, e podemos
nos orgulhar disso. Hoje ganhamos vinte e cinco prêmios de
trinta e oito festivais competitivos em que participamos.
Observamos isso de uma forma objetiva. Pessoalmente, acho
que deveríamos colocar à frente filmes de gênero com um
verdadeiro sentido filosófico. Podemos misturar muitos
gêneros. O cinema francês tende a fazer diferenças entre
filmes de TV, filmes de cinema e séries. Por exemplo, pode
ser mais difícil ter os recursos para uma série, geralmente
permitida para filmes de cinema. Isso acontece, mas ainda é
raro.

Em nosso festival, tivemos a oportunidade de ver três episódios de
"Prisoner" compilados em formato fílmico. Quais serão seus
próximos passos com o projeto? Você já tem planos para outros
filme e/ou séries?? 

Primeiro temos que completar a pós-produção dos trinta e dois
episódios, com edição, mixagem de som e correção de cores antes
do final de 2022, estamos nisso! Nós somos quatro, eu faço a
edição, outra pessoa está fazendo os efeitos especiais e a correção
de cor. Temos também um responsável pela mixagem de som e um
compositor. Há muito trabalho. O próximo passo é encontrar uma
emissora. É realmente importante para mim terminar este projeto
inteiramente com uma difusão de plataforma. Considero fazer
uma temporada 2, mas apenas com um produtor.Para falar sobre
outros projetos, estou escrevendo um novo longa-metragem de
ficção com um roteirista. Também estou escrevendo um
documentário sobre gênero. Também estudo alguns dos roteiros
que recebi dos roteiristas. Gostaria de poder fazer dos episódios
uma série algum dia. Trabalho muito e faço muitos projetos ao
mesmo tempo em que faço a pós-produção de "Prisoner". 
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D R .  J A S O N

Convidado por uma mulher desesperada, o psiquiatra Nik Jason tenta ajudar sua irmã
possuída pelo demônio e entra em uma viagem infernal e mortífera de um mundo paralelo.

SINOPSE

Elenco: George Tounas, Luise Hasse, Silvana Synovia, Jannis Sky, 
Simon Berhe, Lana Kubryk, Sarah Höhn, Karel Curras
Direção, Roteiro, Produção e Direção de Arte: George Tounas
Produção Executiva: Angelo Borer, Karel Curras e George Tounas
Produtora Associada: Sarah Höhn
Direção de Fotografia e Design de Som: Pieter Müller
Montagem: Pieter Müller e George Tounas
Música: Frederic Mauerhofer e Pieter Müller

George Tounas é um premiado ator e cineasta greco-alemão. Ele interpretou muitos
personagens protagonistas e coadjuvantes em diversas produções cinematográficas,
televisivas e publicitárias desde o início dos anos 2000. Graduado pela University of
Applied Sciences Mannheim em design de comunicação em 2004, o que equivale ao
Mestrado em Belas Artes, George Tounas é também um premiado e criativo diretor
de arte, designer e desenvolvedor de vanguarda. Em 2018, George fundou um estúdio
de cinema e TV chamado George Tounas Films e começou a escrever roteiros,
produzir e dirigir filmes. Ele também atua como protagonista nestes filmes. Eles são
distribuídos mundialmente pela Amazon Prime Video.
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NOSSOS PARCEIROS

ANÚNCIO ESPECIALANÚNCIO ESPECIAL

"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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O DIDÁTICO "FAG"
DE OLIVIER LALLART
C R Í T I C A  P O R  M A R C E L O  C É S A R
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FAG UM FILME DE OLIVIER LALLART

O DIDÁTICO "FAG" DE OLIVIER LALLART'

Os filmes franceses sempre me pegam pela forma como conseguem
trazer um bom equilíbrio entre drama e comédia de uma forma bem
inteligente. Mas, não só por isto, mas por terem uma sensibilidade no
tratamento de temas delicados e atuais que tocam sempre a nossa
alma. E esta premissa não tem me decepcionado, nos últimos anos
tenho visto excelentes atores serem bem dirigidos por diretores que
sabem transpor o texto roteirizado para tocantes imagens na tela.
O filme em questão é o média metragem “FAG” (abreviação da palavra
em inglês pejorativa faggot: que no português pode ser traduzido
como bicha ou veado), o seu título original é “PD”. O diretor e
roteirista francês Olivier Lallart é bem direto no seu título e já diz
tudo do que se trata o seu filme. Sem meias palavras ele nos apresenta
um jovem de 17 anos: Thomas (Paul Gomérieux), seu personagem
principal, em uma festa de adolescentes onde a paquera e o álcool é a
maior diversão da turma. Nesta festa, Thomas se vê envolvido em um
jogo no qual ele tem que receber um beijo de Esteban (Jacques
Lepesqueur), o “garanhão” do lugar. A partir deste episódio a questão
da possível homossexualidade de Thomas é discutida por toda a
escola, trazendo o despertar da sexualidade das duas personagens.

Olivier é bem didático no seu média e segue um padrão no desenrolar
da trama. Depois de apresentar as personagens e seus conflitos eles
enfrentam a jornada do descobrimento de si mesmos e para isto eles
enfrentam os obstáculos que esta caminhada naturalmente fornece.
Os amigos do Thomas mudam o comportamento com ele, deixando o
mais isolado e aumentando assim a relação deles com as meninas,
inclusive quem espalha a suspeita da sua homossexualidade é o seu
melhor amigo. Em uma outra cena um casal gay responde à pergunta
de Thomas: “Como vocês fazem para...?” E a resposta é a cena do final
do filme: “Você terá que enfrentar o olhar das pessoas todos os dias, ou
você mente para todo mundo ou você enfrenta e não liga para o olhar
das pessoas...quando sente que te olham torto, não baixe o olhar, olhe
nos olhos...” E assim caminhamos sempre olhando para frente.
Mas o que me sensibiliza na história de Olivier é a tranquilidade que
se deve enfrentar a questão do descobrimento da sexualidade. O filme
tem o tom didático para os jovens perceberem que isto pode acontecer
com qualquer um e que deve ser enfrentado com serenidade e
postura. A cena final deixa o recado: encare o seu problema de frente.
O diretor além dos filmes, trabalha com oficinas e discussões em
escolas francesas buscando o ensinamento aos jovens e a
conscientização sobre bullying e sexíssimo, além de falar sobre
cinema. Olivier se tornou um especialista no assunto para jovens em
idade escolar.

Além dos filmes: "We Feel" (2011), "Ex Nihilo" (2012), "White Swan";
(2014),"Garçon" (2016), ele dirigiu outros dois curtas-metragens:
"Parle" e ";Je suis, mais tu n'es pas". Este último fala da troca, por um
pequeno tempo, de dois corpos de adolescentes de sexo opostos.
Todos dois últimos curtas tiveram muitas visualizações no YouTube. A
sua página, até o momento, tem 69,1 mil inscritos. 
Se você se interessou pelo diretor faça uma visita:
https://www.youtube.com/c/OlivierLallart/featured
O diretor já recebeu mais de 102 indicações, além de vários prêmios
em festivais internacionais, dos quais, no BIMIFF (Brazil International
Monthly Film Festival) foi agraciado com os prêmios de Melhor Som,
Melhor Fotografia e Melhor Ator Coadjuvante para Jacques
Lepesqueur pelo filme "FAG".

C R Í T I C A 24

C R Í T I C A  P O R  M A R C E L O  C É S A R

B I M I F F

O diretor Olivier Lallart

cena do filme "FAG"

A França sempre teve um respeito pela
diversidade. Desde 1791 que o país se
preocupa em descriminalizar relações
consensuais entre adultos do mesmo sexo.
Mas o texto apresentado no Código Penal
daquele ano foi, contudo, esquecido em
outras legislações futuras e só 1982,
figurou no conjunto de leis francesas de
forma definitiva.  O didatismo no cinema
de Olivier vem reforçar a história de um
país que desde 1985 permitiu que fosse

criado o terreno necessário para proibir a discriminação contra
LGBTQIA + em diversos setores da sociedade francesa. Liberdade,
Igualdade e Fraternidade também perpassam pela diversidade.

Marcelo Cesar (March 2022)

Poster "FAG"
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UMA ENTREVISTA EXCLUSIVA COM A CINEASTA SAMARA BONFIM
POR LUCAS MARQUES 
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O que motivou a escrita desse
monólogo que se tornou o filme
"Ascensão de Oizys"?

Fui diagnosticada ainda no fim da
infância com transtorno bipolar, a
arte desde então foi uma válvula de
escape para momentos difíceis onde
nem eu nem minha família sabia
como lidar com todo o caos que
passava em momentos de crise. O
monologo foi uma união de textos,
pensamentos e outras criações que fiz
durante os últimos 15 anos.

Como foi a escolha pela fotografia em
preto e branco?

A escolha do branco em preto fez muito
sentido conforme montava as cenas. O
contraste presente nas cenas foi minha
forma de tentar transformar em imagem e
mostrar a quem assiste um sentimento
que tinha, algo que em palavras é dificil
de entender. 

O filme claramente faz referência a
depressão. O que de importante uma
pessoa que esteja passando por um
momento difícil pode tirar desse
trabalho?

Desde muito nova vivo com estigma
da bipolaridade na minha vida, e
sempre doeu ser tratada como algo
diferente, uma pessoa com ‘algo
errado'. Ver pessoas com as mesmas
dificuldades que eu e que lidavam a
mais tempo com o transtorno me
ajudou a ver como todos esses
momentos foram puramente
humanos e tudo o que eu sentia
válido. Espero abrir portas para o
dialogo e para o acolhimento.

O filme é uma narração com imagens.
Como foi o processo da montagem? A
escolha das imagens?

Assim como a filmagem, a edição e
montagem também foi feita pelo
smartphone. Escolhi produzir cenas
que representassem tanto situações
cotidianas de momentos depressivos
quanto referencias a confusões
mentais desses momentos. Acredito
que a sensação de solidão que a
pandemia trouxe ajudou muito em
algumas filmagens por estar mais
fácil alcançar sensações melancólicas.
A montagem foi o mais difícil, muitas
cenas foram excluídas ou refilmadas
mas acabou dando tudo certo.
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D E  O I Z Y S  

A  C L I O

DE OIZYS A CLIO

Uma entrevista exclusiva com a cineasta Samara Bonfim
por Lucas Marques 

BIMIFF | 02

Artista visual desde os 16 anos de idade, aos 26 ela começou a trabalhar no cinema com o uso de uma câmera de 
celular e textos escritos por toda sua vida.

Samara Bonfim

Ver pessoas com as mesmas 
dificuldades que eu e que lidavam a 

mais tempo com o transtorno me 
ajudou a ver como todos esses 

momentos foram puramente humanos 
e tudo o que eu sentia válido.

cena do filme "Rise of Oizys"cena do filme "Rise of Oizys"
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O uso do celular tem sido cada vez
mais constante. Acha que o fácil
acesso a uma câmera pode incentivar
mais pessoas a fazerem cinema?

Com certeza. Hoje vemos um alcance
muito grande de vídeos nas redes sociais,
tanto entretenimento quanto vídeos
informativos. É muito fácil acabar indo
atrás de novas informações e acabar
criando produções independentes de
baixo custo que vão ganhando alcance
maior ao decorrer do tempo. É uma boa
oportunidade para quem quer mostrar
seu trabalho hoje em dia.

O que você diria para alguém que
quer transformar seus sentimentos
em arte mas que não consegue achar
algum incentivo?

Eu digo para que confiem no que sentem e
nos motivos que fazem querer produzir.
Se cercar de coisas que nos inspiram e
pessoas que nos apoiam podem mudar o
rumo da nossa arte e como vemos a vida. 

Esse é o seu primeiro curta. Quais
suas pretensões para os próximos
anos?

Tenho mais um roteiro para sair do papel
atualmente e as expectativas para
participar de produções e festivais
presenciais estão aumentando conforme a
pandemia vai diminuindo. Meu objetivo
principal no momento é aprimorar meu
conhecimento, estudar e aprender com
outros artistas em novas produções
futuras.

cena do filme "Rise of Oizys"

cena do filme "Rise of Oizys"
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O N C E  T H E R E  W A S  I I I

3 mulheres ligadas a uma alma compartilhada oscilando entre a brutalidade e a piedade. Uma
mostra visceral da verdadeira sororidade - elas sofrem juntas, prosperam juntas e sangram juntas.

SINOPSE

Elenco: Karen Chuang, Diana Schoenfeld, Angel Mammoliti
Direção, Roteiro, Produção, Coreografia, Animação e 
Montagem: Nina McNeely
Comissão: Entity Dance Company
Direção de Fotografia: Nathan Kim
Técnico Projecionista: Quin Cabalquinto
Música: Umru e Warpstr

Nina McNeely é uma contadora de histórias, provocadora e criadora. Ela é coreógrafa, artista visual,
diretora, diretora criativa e animadora. Nina é loucamente apaixonada pelas pessoas e não encontra
maior prazer do que estudar a condição humana. Em sua experiência, a forma humana em
movimento é ao mesmo tempo pungente e poética, capaz de expressar conceitos e sentimentos que as
palavras simplesmente não podem. Ela vê a conexão e a química entre as pessoas como uma força
imensurável, contendo pura eletricidade. O trabalho de Nina é visceral, rebelde, desordenado - e ao
mesmo tempo introspectivo, delicado e sedutor. Ela se esforça para ser um recipiente desconhecido
que canalize a expressão artística, e um guia que possa conduzir qualquer artista disposto a buscar
sua própria verdade. Como uma ávida fiel em Magick, Nina tem um olhar aguçado para aqueles que a
possuem. Ela se orgulha de sua preparação, atenção aos detalhes e ética de trabalho - ela nunca se
esquiva de um desafio. Ao longo de sua carreira, Nina tem tido a sorte de trabalhar com Björk, Gaspar
Noé, The Weeknd, Rihanna, Foo Fighters, Sam Smith, Alicia Keyes e Black Midi para citar alguns -
todas lendas por direito próprio.
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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/
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UNWELCOME ADVANCES 
UM FILME DE RICARDO ALVARADO

REPRESSÃO, OBSESSÃO E INVESTIDAS INDESEJADAS

É necessário muita sensibilidade para transcrever um
acontecimento real para as telas do cinema, ainda mais ao lidar com
crimes violentos e que possuem tantas camadas indo além de
conceitos binários de certo e errado. No longa-metragem
"Unwelcome Advances" nos deparamos com a história do artista
performático Reinaldo Alvarez que se vê envolvido em uma trama
de mentiras e agressões com seu vizinho. O diretor, produtor e
roteirista Ricardo Alvarado (que também encarna o forte papel de
Reinaldo) costura um filme com nuances de um thriller psicológico
com um desdobramento trágico para os personagens.

O protagonista é apresentado em seu camarim se preparando para
entrar em cena, percebe-se logo um clima de desconfiança entre
aqueles que o preparam para o show. Intrigas que já de início
formam as nuvens de tensão entre os envolvidos na trama. Reinaldo
acaba de terminar um relacionamento abusivo de traições e
violência, infelizmente um mal comum que aflige relações em todos
os espectros de sexualidade, aqui abordado dentro da comunidade
LGBTQIA+.

Após seu trabalho, conhecemos então sua casa. O local onde mora o
personagem é claustrofóbico, a entrada para o apartamento é um
corredor estreito e de baixa iluminação, um lugar que ilustra bem as
condições de vida do personagem, contrastando com o glamour das
artes perfomáticas e casas de show: a realidade dura e muitas vezes
sem brilho de pessoas de baixa renda que tentam, em um país
estrangeiro, sobreviver de sua arte e ofício. E ali conhecemos então
seu vizinho Cal Irving, interpretado de maneira forte por Patrick
Devaney, que em sua primeira aparição traz ao seu entorno um ar
soturno apesar dos sorrisos à primeira vista. 

Revela-se então seu verdadeiro lado sombrio, Cal é um stalker que
nutre um sentimento doentio de amor e ódio pelo protagonista. 

Uma mistura de desejo reprimido com obssessão patológica. Reinaldo
leva em si os estigmas de vítimas de violências e abusos, pois além do
preconceito com sua sexualidade, suas origens também são motivo do
ódio e compulsão que lhe são conferidos por Cal. 

"Acredito que ele seja porto-riquenho, mas sei que é homossexual e
traficante de drogas", diz o personagem interpretado com intensidade
pelo ator Patrick Devaney em sua denúncia anônima à Polícia. A frase
ilustra bem o pensamento de pessoas xenófobas e homofóbicas,
especialmente em países com histórico reacionários e violentos, e que
muitas vezes podem esconder em sua ira aparentemente injustificada,
mecanismos psiquicos de repressão e neurose. 

Alvarado leva em seu personagem e em sua história o drama de
diversos artistas, imigrantes e membros da comunidade LGBTQIA+
que se veem presos em relações problemáticas e abusivas, e em
condições adversas que os causam traumas e dores inimagináveis, e
que muitas vezes podem levar a ações extremas e irreparáveis. 

O filme vem recebendo vários e importantes prêmios e indicações
pelos festivais nos quais é selecionado ao redor do mundo. No BIMIFF
(Brazil International Monthly Independent Film Festival) a direção
vigorosa de Alvarado foi premiada em nossa 17a Competição. O
diretor chegou a Nova York no final dos anos 60, vindo de Porto Rico,
estudou teatro em The New York School For Film & Television. Desde
então Reinaldo tem trabalhado como ator, músico e modelo em
diversas produções, projetos e agências. "Unwelcome Advances" é seu
primeiro longa-metragem como diretor e roteirista, e com seu enorme
sucesso, chegando a 50 seleções oficiais e 24 prêmios, este com certeza
é apenas seu début atrás das câmeras.
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O diretor Ricardo Alvarado

cena do filme "Unwelcome Advances"
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UMA ENTREVISTA EXCLUSIVA COM A CINEASTA SAHAR MIRZAEIANFAR
BY LUCAS MARQUES AND VIC KINGS
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Além de ser uma diretora e roteirista
talentosa, você é também uma
maquiadora. Gostaríamos de saber
quando e como sua carreira no
cinema começou? E além de BLOOD,
em quais projetos você trabalhou e
fez parte?

Olá! Obrigada por me entrevistar.
Comecei meu trabalho em 2015, como
um de vários maquiadores em
projetos. Comecei a escrever em 2018
e também escrevi alguns roteiros de
curtas-metragens. Fiz meu primeiro
filme independente, BLOOD, em 2020.

Como surgiu a inspiração para contar
a história de Kajal?

É um dos costumes do meu país que
sempre me incomoda como mulher.
Como nem todas as mulheres têm a
mesma anatomia e podem terminar
com resultados diferentes, vi a
preocupação de meninas que tinham
medo desta tradição. Elas também
ficaram muito envergonhadas (com
relação a isso). Infelizmente todos os
anos em meu país, muitas meninas
perdem a vida por causa deste
costume.

Quando assistimos ao BLOOD, temos
a impressão de que estamos
participando de toda a trajetória da
personagem. A câmera na mão e os
planos sequenciais nos colocam no
lugar de um observador, um voyeur,
que apenas espera que o pior
aconteça, com nossas mãos atadas.
Uma sábia decisão da direção que
causa uma angustiante sensação de
ser cúmplice. Como estas cenas foram
planejadas?

Pensei na decupagem deste filme por
meses. Como posicionar a câmera,
como prender a atenção dos
espectadores... Como resultado,
alcancei o objetivo final com algumas
sessões de treinamento com um
telefone celular.

No filme BLOOD, podemos
acompanhar a história de uma
questão social e cultural muito
problemática em seu país. Como foi a
recepção de seu filme pelo público
local e pelos críticos?

Sua quarta pergunta é muito
importante para mim. Meu filme é
proibido em meu país e não estou
autorizada a mostrá-lo no Irã, porque
neste filme eu disse a verdade sobre
meu país.

Meu filme é proibido em meu país e não 
estou autorizada a mostrá-lo no Irã, 

porque neste filme eu disse a verdade 
sobre meu país.
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Uma entrevista exclusiva com a cineasta Sahar Mirzaeianfar
por Lucas Marques e Vic Kings

Sahar Mirzaeianfar é uma maquiadora, roteirista e diretora. Nascida em Teerã, Irã, em 1984, ela luta, como 
cineasta, pela igualdade de direitos entre homens e mulheres.

Sahar Mirzaeianfar

cena do filme "Blood" 



As performances em BLOOD são
muito fortes, conquistando as
indicações e prêmios para os
talentosos atores em festivais de
cinema em todo o mundo. Como eles
foram preparados para o projeto?

Para mim, os atores e como eles
atuam são muito importantes. Ensaiei
com eles por cerca de três meses e os
preparei para o filme. Mesmo na
prática, dois deles tiveram que mudar
(a maneira como estavam atuando),
porque não estavam conseguindo
desempenhar seus papeis do jeito que
eu queria (que eles que
desempenhassem).

Além de ter sido premiado no BIMIFF,
podemos acompanhar o enorme
sucesso que seu filme vem tendo em
festivais em vários países! Como tem
sido para você a repercussão de seu
projeto em lugares tão culturalmente
diferentes?

Sim, graças a Deus, o filme "Blood"
ganhou muitos prêmios ao redor do
mundo. Mas (também) houve muitos
países que não gostaram do filme por
causa de seu tema sensível e não o
aceitaram. Como no Irã, Afeganistão,
Paquistão, Espanha...

Como foi sua interação com os atores
homens em um filme que expõe
claramente o machismo no Irã, sendo
uma diretora mulher e co-dirigindo
BLOOD com um colega diretor homem?

Em meu país, sempre se diz que as
mulheres não têm o direito de trabalhar
com homens, mas neste filme, embora eu
estivesse envergonhada pois o tema do
filme era uma história feminina e
sensível, consegui ter um boa relação
com atores e agentes masculinos, e todos
nós tivemos um bom relacionamento
(durante a produção), compreendendo
uns aos outros.

Qual é sua mensagem para as mulheres
do cinema brasileiro, que vivem em
outro cenário, mas que também sofrem
com o machismo em um país com um
presidente de extrema-direita que é
claramente um sexista?

Ah, estou tão chateada em ouvir isso!
Estamos em 2022 e me entristece ouvir
isso! Quero dizer às mulheres poderosas
do Brasil que as entendo bem e que as
apoio. Devemos nos ajudar uns aos
outros para tornar homens e mulheres
iguais!
Muito obrigada! 
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Mas (também) houve muitos países 
que não gostaram do filme por causa 

de seu tema sensível e não o 
aceitaram.
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No Irã, a noiva tem que levar
um lenço com ela para o quarto
na noite de núpcias para
provar que é virgem, se o
contrário for comprovado, elas
podem até ser mortas por seus
maridos e até mesmo por
outros parentes homens, como
seus próprios pais.
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I T  T A K E S  T A L E N T

3 garotos lutam para alcançar seus sonhos como artistas de rap enquanto lidam com suas vidas
familiares que ao mesmo tempo os prendem. Apesar de suas forças, todos eles têm fraquezas e
os levam a trabalhar juntos a fim de tornar seu sonho uma realidade, por mais impossível que
pareça.

SYNOPSIS

Elenco: Jon Meggison, Ezra Taylor, Roleph Dubreus, Briana Bui, 
Daniel Belles, Jack House, Aaron Switzer, Crystal Renee, Ryosuke 
Sekoguchi, Kailana Paresa and Olivia Kovach
Direção, Roteiro, Produção e Montagem: Roleph Dubreus
Direção de Fotografia: Gurjant Sidhu, Roleph Dubreus, Tryston 
Switzer
Técnico de Som: Tryston Switzer

Roleph Dubreus é um haitiano nascido nos EUA que se apaixonou pela TV desde
jovem. A TV lhe mostrou como ele pode crescer e criar os ideais que tem hoje. Foi
então que ele soube que queria fazer a mesma coisa: criar séries/filmes para que as
pessoas pudessem desfrutar e aprender com eles. As complexidades de como o filme
é projetado dentro de uma história são surpreendentes para ele. É com esta paixão e
impulso para criar histórias que valem a pena contar e testemunhar que ele se
empenhou em criar seu último filme "It Takes Talent". O que é apenas um primeiro
passo para filmes maiores no futuro.
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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/



CR
ÍT

IC
A

C R Í T I C A  P O R  M A R C E L O  C É S A R

A ARTE CRIATIVA E 
PERTURBADORA 
DE NINA MCNEELY

C R Í T I C A 42



ONCE THERE WAS III 
UM FILME DE NINA MCNEELY

A ARTE CRIATIVA E PERTURBADORA DE NINA MCNEELY

Quando você dá o play três figuras femininas cobertas por um véu
estão centralizadas com um halo de luz saindo por detrás dos seus
corpos, estão com as bocas abertas como se emitissem um grito que é
acompanhado pela música de Umru e Warpstr. São três figuras que
bailam as suas cabeças em um ritmo que nos remete ao
expressionismo alemão. Movimento artístico que surgiu entre o final
do século XIX e o início do século XX e influenciou as artes em todos as
suas manifestações. A mão no rosto e a expressão de grito, para mim, é
uma referência direta ao famoso quadro “O Grito” de Edvard Munch de
1893. Talvez um grito fosse necessário para prenunciar um século de
guerras, fome, miséria e catástrofes planetárias nestes tempos que
estavam por vir. A luz que incide sobre estas figuras se apaga e a luz de
fundo cria uma cena mais fantasmagórica do que a apresentada até
agora. 

As três figuras se debatem neste véu como se quisessem romper uma
placenta, é uma necessidade de quebrar aquilo que nos abafa, nos
fecha, nos impede de nascer. Depois de uma troca de olhares entre as
três, elas se separam. Elas nascem para serem colocadas em
plataformas com projeções. Esta técnica é chamada de “Body Tracking
and Projection Mapping”. É uma técnica que explora o corpo e a
tecnologia, com uma câmera de infra vermelho que acompanha o
corpo em movimento. Neste trabalho, muito bem executado, a
responsabilidade é do artista Quin Cabalquinto.

 A primeira projeção é um crucifixo que exala uma fumaça branca que
cobre os corpos das nossas personagens. Referência cristã religiosa
muito usada para provocar o espectador com o conceito de religião na
sociedade contemporânea. Símbolo muito usado por vários artistas
nos clips de música. Estas figuras, reagem de forma abrupta e visceral
ao contato com estes símbolos projetados aos seus pés. 

 Um olho é jogado das cabeças aos pés despertando na audiência o
questionamento da visão do mundo que nos acolhe e nos cobra
respostas a tudo que vivemos. É angustiando e doloroso estas imagens
que passam pelos corpos parando em determinados pontos escolhidos
estrategicamente para se pensar (cérebro), deglutir (garganta) e
regurgitar (estômago). Pontos de energia do corpo físico que são
portas de entradas e saídas energéticas. Um útero jorra sangue pelo
corpo, a mulher criativa que gera conflito, ansiedade, violência, revolta
e protesto.

No meio disto tudo, uma rosa vermelha gigantesca, brota do coração
pula para o útero que gera vida e depois sangra. A expressão das
nossas personagens são de angustia, dor e raiva.

A mulher gera o mundo com beleza e vida e este devolve submissão e
violência.

A “Cruz Missioneira” toma o lugar da cruz cristã, os jesuítas usavam
esta cruz como símbolo de carinho e da luta do bem contra o mal e foi
muito usada pelos indígenas na Região das Missões. Os dois braços
simbolizam a abnegação. Um amuleto de proteção espiritual dá lugar à
pomba branca do Espírito Santo. O Espírito Santo bate asas liberando
uma explosão de flores que cobrem os corpos azulados e celestes das
bailarinas Karen Chuang, Anjo Mammoliti e Diana Schoenfield.
Excelentes profissionais que, com o corpo e a expressão facial, dão vida
à criação incrível de McNeely. Percebe-se claramente que estes
símbolos religiosos perturbam a nossa criadora, são projeções que
expurgam as inquietações da sua criadora.

Uma bola vermelha perpassa pelo seus corpos e retornamos a imagens
religiosas que são fundidas: asas, olho e cruz. Um relógio, o tempo e
tudo se acalma com a projeção do Sagrado Coração de Jesus que é a
representação do amor e da preocupação do Cristo para o seu povo. As
personagens estão calmas e jorram uma chuva de um azul celeste. É
um retorno à paz com um beija-flor na bailarina central. O respiro
necessário na luta diária. Um coração vermelho explode, mesmo em
uma mancha escura sobre a pélvis. A música é de redenção e de novo as
três se juntam em uma verticalização de união e busca pelo alto. Os
corpos se contorcem na cadência de ascensão. É preciso subir, é preciso
crescer. A luz volta para o fundo e elas caem e levantam e retornam à
posição inicial do filme. 

É uma obra fantástica que nos leva a várias interpretações. É aquele
quadro que você fica horas analisando, e quanto mais olha, mais
elementos interpretativos você elabora. 

Com este filme, Nina McNeely prova ser uma artista antenada com o
seu tempo e com a importância e o papel da mulher e a influência de
símbolos religiosos nesta construção.

É importante ressaltar a sensibilidade da diretora, coreógrafa e
animadora Nina McNeely, que nos conta uma história através deste
delicado trabalho de luz, dança e música. Nina vem trabalhando com
grandes estrelas do circuito midiático mundial como: Björk, Gaspar
Noé, The Weeknd, Rihanna, Foo Fighters, Sam Smith, Alicia Keyes,
Black Midi entre outros. Viajando por todos os seus trabalhos com estes
grande nomes encontramos um visual visceral repleto de referências
às artes contemporâneas e pós-moderna. Os corpos utilizados por ela
são trabalhados em uma constante transformação de cores,
movimentos e figuras que causam espanto e encantamento pela sua
beleza extravagante e perturbadora. “Era Uma Vez” o início de histórias
que nos faz refletir o mundo que vivemos.

Na página da artista (https://www.ninamcneely.net/directing)
encontramos outros trabalhos que dialogam com a mesma ideia
criativa de “Once There Was III”. São eles: “Wife” - com os seguintes
subtítulos: “Past Lives”, “The Grey Ones” e “Untitled”.
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(Instagram) modok.institute.of.arts
(Facebook) Modok Institute Of Arts
(LinkedIn) Modok Institute Of Arts
(Twitter) modok.institute.of.arts
(YouTube) Modọk Unlimited
(TikTok) Modok.Institute.Of.Arts

Our official website and other contact
information:

Website: www.modokinstitute.com
Tel.: +234-81 7403 2464
Mail : info@modokinstitute.com

Our official social media handles:

LEARN, EARN, BECOME.

Modọk™ Institute Of Arts, an institution
with a rooted philosophy in involving
and referring students to opportunities
while they study to enable them
simultaneously build their resume fit for
any hiring client.

FILM
LAW
AUDIO
ANIMATION
ETHICAL CODING

Our institute offers that range from varying
aspects of:
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A FORÇA INTERIOR PARA SUPERAR TRAUMAS

Figurões movendo-se na zona cinzenta da sociedade, manipulando
o mal, mostrando as muitas formas da criminalidade. Mais coisa
menos coisa é assim neste gênero tão apreciado por Hollywood, por
produtores de outras paragens, e principalmente pelo público, que
tantas vezes simpatiza com o malfeitor, ou pelo menos com os seus
motivos, como acontece em boa parte dos filmes. 

O cinema Hollywoodiano dos anos 80/90 se notabilizou pela
quantidade vasta de filmes policiais. Títulos como “Duro de Matar”,
“Um Tira da Pesada”, “Velocidade Máxima”, “K-9”, “Nico, Acima da
Lei”, fizeram história e ainda hoje são lembrados com nostalgia
pelos apreciadores do estilo. E para a grata surpresa dos fãs dos
filmes policiais, somos apresentados ao filme “The Wheelchair And
The Trap”, produzido, roteirizado e dirigido por Bilal Hussain em
pleno ano de 2020, décadas após o auge deste gênero. 

O filme conta a história da jovem detetive Michelle Pedersen,
interpretada pela ótima atriz Theresa Søvig Poulsen, que investiga
um caso de contrabando de armas. Um dia, seu parceiro Farhad
Kazami, interpretado pelo ator Edwin Barandrou, passa
informações importantes sobre um carregamento que está
chegando a uma garagem. No local, Michelle sofre uma emboscada
e é baleada. Os tiros acertam seu quadril, deixando as pernas da
jovem paralisadas.

Michelle volta a morar com a mãe Susan, o que para a maioria
poderia ser encarado como aconchego e alívio, para Michelle
significa enfrentar um passado, explicitar a distância entre mãe e
filha. Os dias de Michelle tornam-se melancólicos, tristes, afinal, foi
retirado dela o direito de exercer a sua maior paixão: a profissão de
detetive. Mas como dizemos no Brasil, “há males que vêm para o
bem”. Os dias vão se passando, e na medida em que o tempo corre, a
protagonista se acerta com sua mãe. 

O que nos faz pensar o quão difícil pode ser aceitar que algumas más
situações foram o marco inicial para te encaminhar, através da
dificuldade, ao lugar oportuno. Engana-se quem pensa que Michelle é
uma vítima que se entrega a suas limitações. Arrisco a dizer que,
diante das situações vividas pela heroína, Bilal Hussain quer nos
mostrar que não importa o quão ruim pode ser a nossa situação,
podemos sempre virar o jogo. 
O cineasta, em algumas entrevistas, sempre faz questão de enfatizar o
sonho não vivido de ser policial, e o quão sagrada é a profissão para
ele. Ao ponto de externar suas frustrações diante da corrupção
policial, infelizmente, tão universal. Pessoas negras mortas por
policiais por serem “confundidas” com criminosos, contrabando de
armas, abuso de autoridade, encomenda de assassinatos, e tantos
outros absurdos que deveriam ser extintos da nossa realidade.
De volta à narrativa, somos então catapultados para 10 anos mais
tarde. Farhad Kazami é a personificação da corrupção. Michelle, já
recuperada, recebe informações por Mie Jørgensen, sua colega da
Unidade de Inteligência, de que Kazami traiu a corporação e está
trabalhando para a traficante de armas chamada Roya Rostami. Ao
descobrir o imbróglio, Pedersen, uma jovem fiel aos seus princípios,
decepciona-se como todos aqueles que acreditam em um mundo mais
justo. Agora ela e Mie pensam em um plano para pegar Kazami.
O filme de Hussain fala sobre traumas, mas também sobre a força de
nos recuperarmos. Sobre corrupção, mas também sobre honestidade.
O final aberto possibilita ao público criar então suas próprias teorias,
convidando-nos a mergulhar em um universo vasto de possibilidades
e nos traz de volta um ar oitentista, há algumas décadas esquecido por
Hollywood, fragmentado pelo tempo, porém, vívido na memória
daqueles que vibravam com os filmes de Tony Scott e companhia, e
que vez ou outra aparece dando o ar da graça. Quem diria que dessa
vez na Dinamarca?
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THE WHEELCHAIR AND THE TRAP 
UM FILME DE BILAL HUSSAIN
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A primeira temporada do BIMIFF nos trouxe incríveis filmes independentes durante as 10 competições mensais entre os
anos de 2020 e 2021. Em nossa competição de “Melhores da Temporada” com os mais bem avaliados filmes vencedores de
prêmios das competições mensais, pudemos perceber a presença fantástica e extremamente forte de mulheres
encabeçando áreas técnicas com maestria. De direção à fotografia, da montagem à direção de arte, as cineastas tornaram
a competição do BIMIFF ainda mais rica e intensa, com obras realizadas com afinco, dedicação e expertise. Com isto,
neste artigo de estreia da BIMIFF Magazine, decidimos conversar com estas grandes artistas que fizeram história em
nosso festival como vencedoras e concorrentes da primeira edição de “Best of the Season”, mostrando cada vez mais
claramente ao mercado cinematográfico e audiovisual a necessidade de equidade, tanto de salários quanto de
oportunidades, entre todes.
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Josephine Kabahuma

A atriz e cineasta de Uganda, premiada com o filme “CATCH
OUT”, Josephine Kabahuma, iniciou seu interesse pelo cinema
ainda muito jovem. "Meu interesse pelo cinema começou
quando eu tinha 13 anos, a primeira vez que participei de uma
peça de teatro e ela foi gravada na câmera e mostrada para nós
durante o espetáculo. Fiquei feliz em me ver na tela e queria
atuar mais. (...) Quando entrei na universidade, estava por
minha conta, em um albergue. Foi como um novo começo para
mim. Mas passei meu primeiro ano no campus tentando
descobrir como posso ser uma atriz em Uganda." 
Mas muito além de atuar, Josephine desejava também contar
suas próprias histórias "Enquanto estava no campus, encontrei
Kizito Samuel Saviour, um diretor de cinema em Uganda.
Contei-lhe sobre minha paixão por atuar e ele disse que para
ser uma boa atriz eu tinha que trabalhar primeiro no meu
ofício. Ninguém gostaria de contratar uma estreante. Passei o
tempo trabalhando em mim mesma, lendo e aprendendo mais
sobre atuação, indo a audições, e assim por diante. Ao mesmo
tempo, eu continuava lendo roteiros online. Fiquei sabendo que
poderia tentar escrever roteiros depois que Samuel me falou
sobre isso e foi nessa época que eu estava fazendo um curso de
redação de notícias, reportagem e produção que aprendi que o
jornalismo e a produção cinematográfica não são tão diferentes,
já que todos envolvem histórias. Eu queria ser uma contadora
de histórias”.  Desde então, em uma parceria de sucesso com
Saviour, 
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Josephine conquista cada vez mais seu espaço
como cineasta em Uganda, estreando inclusive
seu próprio curta-metragem, sua estreia como
cineasta "Escrevi meu primeiro curta-
metragem, o diretor e meus amigos gostaram e
disseram que eu deveria escrever mais curtas-
metragens, o que eu realmente fiz, e os estreei
todos de uma vez só. Desde então, comecei a
escrever mais e aprender mais sobre a
indústria cinematográfica ugandesa. Agora eu
escrevo, produzo e atuo", relata a atriz.



De maneira similar, Pamela Nassour, diretora do experimental "ILA HAYTHOU", teve sua paixão pela 7ª Arte surgindo
ainda nos tempos de escola. “Lembro-me muito bem, nos tempos do ensino médio, que tínhamos uma aula de teatro com
um ator libanês que agora é famoso. Eu costumava aproveitar muito e esperava impacientemente pela aula” – relata a
cineasta. "Eu costumava gostar da desconexão que tínhamos com a realidade e com a encenação e tudo mais. Com o
passar do tempo, descobri que gosto mais de assumir a liderança do que de seguir instruções. Assim, descobri a diferença
entre ser ator e ser cineasta e acho que foi assim que as coisas aconteceram. Adoro atuar, até hoje eu adoro teatro... mas o
cinema é outra coisa... É minha verdadeira paixão e a única mídia que entendo”. 
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Elisa Aleva

Nascida no Líbano, Nassour vem
encantando festivais de cinema ao redor
do mundo, com sua poesia fílmica que
transporta o espectador para o além-tela
e ao mesmo tempo para dentro de si.

No Brasil, as cineastas entrevistadas
também começaram muito cedo seu
interesse pela 7ª Arte. Elisa Aleva,
diretora premiada pela brilhante
fotografia de "ÓLEO SOBRE TELA" relata
que “Sempre me questionei como eram
feitas as produções e como eu conseguiria
chegar mais perto. O cinema chegou pra
mim por meio da atuação, depois com a
faculdade, fui me descobrindo diretora.
Histórias e narrativas tem o poder de me
tirar do eixo e me fazer crescer”. 

Neste ponto, sua origem converge com a
de mais duas personalidades: Marina
Azze, produtora, atriz e gestora cultural,
sua professora; e Vitória Raciane, sua
colega de aulas e de Sets, com quem já
atuou em premiados projetos. “Na minha
cidade, quando criança, tinha uma tela
enorme, diziam que era a maior da
América Latina”, diz Marina. “(Naquele
tempo) ir ao cinema era um ritual.  Eu via
aquela tela imensa e pensava que um dia
eu queria estar dentro dela.. E pensava
que um dia estaria colorindo a tela... E o
dia chegou, por outros caminhos, mas
chegou!”.  Com sua escola de atores,
Marina pode formar novos talentos para
o Cinema independente Brasileiro, como
Elisa e Vitória,  que relembra seus dias de

Outro exemplo é o de Camila Hepplin,
cineasta baiana premiada e indicada pelo
filme “FACÃO”, que desde criança era
apaixonada por Cinema, mas realmente
decidiu qual seria sua carreira ao fazer
intercâmbio e, de fato, conhecer a
indústria cinematográfica. “Cada filme
que eu assistia me enchia de desejo de
fazer parte desse universo (do Cinema)”,
relata Camila, “Mas foi quando fiz
intercâmbio no Estados Unidos e fui
voluntária de alguns festivais de cinema
que resolvi fazer filmes e quando retornei
ao Brasil eu comecei a fazer curtas,
inicialmente sozinha, fazendo tudo desde
roteiro a distribuição e com o tempo eu
fui conhecendo pessoas com a mesma
paixão e a gente se juntou pra ajudar um
ao outro em nossos filmes
independentes”. 

Anya Khusnutdinova, montadora
vencedora do prêmio de Best of the
Season pelo filme "JULIET" também teve a
oportunidade transformadora de estudar
e fundamentar sua carreira em solo
estrangeiro. Segundo Anya “Crescendo
em uma pequena cidade na Rússia, eu
não estava nem pensando em fazer parte
da grande indústria cinematográfica
americana. A única profissão criativa que
existia para mim era fotografia e
jornalismo. Pensei que ter toda essa
bagagem criativa (escrever, desenhar,
cantar/compor, fotografar) seria útil para
a jornada do jornalismo. Bem, também
era benéfico para a direção. Depois

Pamela Nassour

estudante “Por meio do meu
curso de arte cênicas que nos
dava acesso à sets de filmagens,
para podermos ver parte do
processo da produção de um
filme e como era a rotina dos
atores. Foi aí que comecei a me
apaixonar por cada detalhe
que compõe a sétima arte”,
revela Vitória .
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de dois anos de direção e edição, percebi que meu coração pertence à edição”. O filme "JULIET", realizado como projeto da
graduação de Cinema no AFI (American Film Institute) em Los Angeles/EUA, além de vencedor no BIMIFF, recebeu
seleções, indicações e prêmios em diversos festivais por todo o mundo.

Anya Khusnutdinova

Para Merryl Roche, diretora e roteirista do
brilhante "HAUTE CUISINE" suas
influências se destacam tanto diante das
câmeras, quanto por trás delas. “Tantas
atrizes que retrataram papeis incríveis na
tela e que também são bastante
inspiradoras na vida real”, relata Roche, “Se
eu tivesse que escolher algumas,
mencionaria Jane Campion, Sofia Coppola,
Naomi Kawase e, na França, claro, Julia
Ducournau. Ela fez tanto por filmes de
gênero e mulheres na França, que é quase
impossível não mencioná-la”. Seu curta-
metragem protagonizado por Joséphine
Japy fala sobre a força da mulher dentro do
ambiente altamente masculinizado da alta-
gastronomia. Ao lidar com os problemas e
desafios de Marie dentro da cozinha
gourmet, Merryl indiretamente também
fala dos desafios que ela, e tantas outras
mulheres, enfrentam dentro da indústria
cinematográfica.
E para Camila Kogut, diretora de arte
vencedora de diversos prêmios, estas
figuras de força são suas principais
inspirações “Posso dizer que minhas
influências de mulheres no cinema são
TODAS as profissionais da área, que se
doam para entregar trabalhos de qualidade
e muito comprometimento. Mulheres que
diariamente lutam por seus espaços e
locais de fala dentro do mercado
infelizmente muito sexista, enfrentando o
machismo estrutural ainda muito presente,
e se desdobram em mil para para conciliar
isso tudo com a maternidade”. 
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Consolidando suas carreiras na 7ª
Arte com obras reconhecidas e
premiadas em festivais nacionais e
internacionais, estas cineastas têm
como suas influências grandes
nomes da Arte mundial. “Uma das
minhas primeiras influências foi a
Audrey Hepburn. (Ela) tem muita
influência no que eu faço pela
simplicidade, verdade e amor com
que ela fez cada filme e é isso que
eu quero que meus filmes sempre
tenham, não importa o quão
ficcional a história seja, eu quero
que eles toquem, passem verdade e
apesar de simples sejam
impactantes”, comenta Camila
Hepplin. Além da protagonista de
“My Fair Lady”, Hepplin lista como
influência em sua carreira a
cineasta Ava DuVernay. “Minha
admiração por ela começou depois
de assistir ao seu belíssimo
documentário ‘13th’. assisti apenas
para adquirir conhecimento e
depois de assistir, como de
costume, eu procurei quem estava
por trás dele e pra minha alegria
foi uma mulher, negra e que fazia
cinema independente. A Ava só
tem enriquecido o cinema negro e
motivado cineastas como eu a abrir
as nossas próprias portas porque a
gente sabe que o mercado
cinematográfico não é tão
receptivo (para nós)”. 

Camila Hepplin Merryl Roche

Kogut menciona também a
importância da representatividade
e presença feminina em mais áreas
cinematográficas. “Ver mulheres à
frente, fazendo trabalhos
impecáveis e de muita qualidade
na direção, na fotografia é
maravilhoso, mas minha maior
admiração é ver a crescente
representatividade de mulheres
conquistando outros setores que
eram apenas representados por
homens, como nas áreas técnicas.
Mostrar que somos capazes de
fazer TUDO independente do
gênero, é um ato de coragem e
orgulho”. Angela En-Yu Lao,
diretora e roteirista de animações
como o premiado “ANDREW'S
PARALLEL WORLDS”, vem se
aprofundando cada vez mais em
sua carreira artística em Macao, e
em suas raízes ela relata encontrar
a sua maior influência. “Na verdade
eu não fui influenciada por
nenhuma pessoa famosa na 7a arte,
mas fui influenciada por minha
mãe, Lucy Iao Sao Wa, que estudou
um curso de filmagem quando ela
era jovem”.  A forte presença
materna se reflete no amor de
Angela por contar histórias e criar
novos mundos, sendo uma multi-
artista, herança de sua mãe
inspiradora.
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Porém, mesmo com esta enorme força de Angela levando de maneira completamente independente sua arte para o
mercado de artes e entretenimento, a diretora de Macao relata também que esta é sua maior dificuldade na 7ª Arte.
“Eu tenho dois grandes desafios. Um é o meu problema de saúde. O outro é meu limitado conhecimento em marketing
e leis”, diz Angela. “Como minha especialização era em Arte, mas não em negócios, é difícil para mim fazer um contrato
e então os clientes me enganavam às vezes. Eu não sei nada sobre leis e algumas empresas querem tomar mais
dinheiro de mim em nossas negociações. Eu odeio trabalhos administrativos, então em meu IMDb estão
contabilizando apenas quatro prêmios, mas eu recebi cem!”. A frustração da cineasta é um problema recorrente de
outros artistas independentes, a dificuldade mercadológica é um sintoma enfraquecedor da indústria em países onde
o Cinema é um setor onde os investimentos e abrangência são muito menores do que poderiam ser.
Até mesmo em lugares com maior valorização artística, como é o caso do Vietnã, essa dificuldade é sentida. A jovem
cineasta Luk Hai Ho My, diretora do belíssimo curta-metragem estudantil "LOVELINE" comenta que “Acho que é
quando o mercado está ficando cada vez mais alto em qualidade e quantidade. Devemos sempre aprender a
desenvolver e buscar uma oportunidade que é a dificuldade e a situação atual”. 
Em território brasileiro, vivenciamos a cada notícia a falta de incentivos e desmonte do setor cultural. Mesmo que o
Cinema movimente de maneira impressionante a economia nacional, o desincentivo se mostra cada vez mais ser um
projeto político que corta de grandes e pequenos a possibilidade de criar arte no Brasil. Marina Azze, que além de ser
múltiplas vezes premiada tanto como atriz como quanto produtora, incluindo no BIMIFF pelo filme 
 "ENTREOLHARES", vivencia de maneira profunda este desmembramento cultural em sua ocupação como Gestora
Cultural. “O que tem de mais difícil no cinema nacional, é ter que ouvir as asneiras do (atual) Ministro da Cultura
enquanto tem que se virar do avesso pra manter o cinema vivo”, comenta Azze. “Acho que as maiores dificuldades vão
pra além do não-apoio político, vão na postura de alguns deputados com relação as leis que manteriam a arte viva. A
Pandemia foi dilacerante. E dói ainda mais o que somos obrigados a ouvir de quem deveria fortalecer a arte, mas a
enfraquece”.

Ao mesmo tempo em que há esta força externa que tenta enfraquecer o Cinema Brasileiro, a potência de nossos
artistas se torna ainda mais evidente e digna de louvor, mesmo tendo que se dividir entre diferentes meios para se
manter financeiramente e, ainda assim, investir em sua própria arte. Para Camila Hepplin “ A gente que faz cinema de
guerrilha precisa ter um trabalho pra cuidar das despesas e também investir em nossos filmes. É difícil conseguir
pessoas dispostas a apostarem na gente, na nossa arte, mas ainda bem que isso nunca parou a gente”.  

De maneira similar, Pamela Nassour pontua bem o que é, para ela, ser artista independente, “Ser independente
significa ignorar as necessidades das empresas produtoras e distribuidoras. Os artistas independentes não se
importam realmente com o que vende e o que não vende. Artistas como eu se preocupam com a ideia e o sentimento.
Nós nos preocupamos com o que queremos dizer e escolhemos qualquer meio que nos pareça adequado para
expressar nossos pensamentos“.

“(Minha mãe) é uma mulher sábia que me ensinou a maioria das coisas que sei. Mamãe sabia muito sobre filmagem,
roteiros, direção de arte, etc. Além disso, ela sabe fazer música! Ela é talentosa em muitas partes na produção de
filmes. É por isso que eu sou como ela. Podemos fazer filmes só nós duas!”. A cada filme lançado, e a cada projeto
realizado, a cineasta prova ser um dínamo de criatividade e também de disposição, sendo responsável da pré-
produção a distribuição e comércio de seus filmes.
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Angela En-Yu Lao Marina Azze Vitória Raciane
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Josephine vai ainda mais profundamente na questão, pontuado que a maioria dos homens com quem ela lidou em sets
“tem aquele complexo de inferioridade que você só consegue entender depois de estar com eles por algum tempo. Alguns
acham desconfortável quando a mulher está produzindo, dirigindo, ou atuando no papel principal. Eles simplesmente
não se sentem à vontade para ocupar a segunda posição. Eles preferem liderar e se sentem ameaçados quando uma
mulher está crescendo para estar no topo”. 
A questão do machismo estrutural e da misoginia na indústria é algo que vem ganhando destaque em notícias sobre a 7ª
Arte, provando novamente que existe uma disparidade enorme indo das oportunidades de produção aos cachês
desiguais e injustos. Josephine relata os impactos sociais que o machismo traz ao nicho artístico. “Algumas pessoas
acreditam que os homens devem assumir os grandes papéis, seja do elenco ou da equipe, mas eu, acredito que não há
nada que um homem possa fazer que eu não possa fazer. Acredito que as mulheres não acreditam que podem fazer algo
porque foram obrigadas a pensar dessa maneira. As mulheres podem fazer muito mais do que elas podem imaginar”. E a
força das mulheres artistas é de fato inabalável mesmo diante destes empecilhos e obstáculos dentro e fora do Cinema,
como aponta Camila Kogut, “Sou muito grata por ter me encontrado profissionalmente fazendo filmes, por ter tido
coragem de ter me desafiado e me jogado em um universo profissional completamente desconhecido há uns anos atrás,
mas sempre me mantendo disposta a aprender e a viver todos os desafios que encontro em cada filme que trabalho,
colhendo e absorvendo todos os conhecimentos que a vivência com outros profissionais proporciona. Enfrento o que
outras também enfrentam ao lutar para conquistar seu espaço: o maior desafio que é ser uma mulher, mãe, em um
mercado dominado por homens”.
E com suas vozes sendo escutadas, suas obras sendo vistas, mais e mais artistas vêm conquistando com bravura,
resiliência e potência posições de destaque na indústria cinematográfica em todas as regiões do planeta. Pamela Nassour
comenta que “Vivemos em um mundo onde o patriarcado domina toda a mídia, e onde as mulheres são vistas como
objetos de desejo. Elas são sempre julgadas por sua aparência, forçadas às vezes a agradar o olhar voyeurista, e isto as
deixa com um valor superficial”, e enfatiza que “Estamos em uma luta diária para acabar com isto. E suponho que
precisaremos de muitos anos para fazer isto parar. Porque, sejamos realistas, é o mainstream. Como cineasta, eu adoraria
que um dia eu fosse tratada como uma "artista", ou uma "cineasta" sem enfatizar meu gênero. Eu nunca ouvi falar de um
rótulo de 'diretor homem'. Não sei por que é o caso somente de mulheres. Isto não é justo. Quando isto terminar, nossas
lutas desaparecerão gradualmente”.

Indo além na questão dos desafios
mercadológicos, há também um outro
problema sistêmico que abrange tanto a
questão financeira, quanto o abuso e até
mesmo violência contra mulheres, e que,
infelizmente, é muito recorrente dentro e
fora dos sets de filmagem. A atriz ugandesa
Josephine Kabahuma lista este como um de
seus principais desafios dentro do mercado
cinematográfico. “Eu tenho experimentado
muito desrespeito dos homens. Quando
produzi meu primeiro longa-metragem,
"JUDAS KISS", homens bateram à minha
porta dizendo que queriam investir em
filmes e que queriam fazer isso através de
mim”, revela Kabahuma. “Alguns disseram
que queriam contar histórias sobre suas
experiências pessoais, outro disse que queria
investir em mim porque eu era jovem,
trabalhadora e talentosa e que gostava de
garotas determinadas a conseguir, não
importa o que seja necessário, até eu
perceber que ele queria apenas se casar
comigo. Outro disse que ele tinha um grupo
de jovens que ele queria que eu orientasse,
mas eu só tinha que fazê-lo a partir de sua
casa, eu entendi que seus motivos não eram
os que eu esperava”. 
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Luk Ho Hai My
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Nota-se que, ainda assim, o sexismo e a objetificação se
fazem presentes no dia-a-dia das profissionais do
audiovisual, a animadora Angela En-Yu Lao expõe que “Eu
descobri que esses clientes homens costumam pensar em
outras coisas quando lidam comigo. Especialmente quando
eu era mais jovem e mais magra, eles não se concentravam
em nossa cooperação, mas sim em me perseguir. Eu não
gosto disso”. e ela conclui revelando que, “Esse problema
ficou menos grave depois que eu comecei a me vestir com
roupas de gênero neutro. Os clientes podem se concentrar
em nossos negócios”. 
Ao atrelar a imagem da mulher majoritariamente como
símbolos de sexualização e como “troféus” a serem
conquistados por eles, a massa masculina que perpetua a
toxicidade em convívios pessoais e, principalmente,
profissionais, transforma uma indústria já por si própria
competitiva, elitista e de difícil acesso em um ambiente de

Indo do Líbano para a Uganda, Kabahuma analisa que “Os homens na indústria acreditam que a única coisa que as
mulheres podem fazer é atuar em papéis sexy na tela, como prostitutas, porque acreditam que é por isso que as mulheres
são conhecidas. (Mas) Gosto do fato de que temos mais artistas femininas chegando e assumindo grandes papeis como
escrever, produzir, dirigir, editar, filmar e assim por diante. Com o tempo, teremos mais cineastas femininas fazendo
maravilhas. Trabalhar como uma mulher cineasta em Uganda exige confiança, respeito próprio e valor para a própria
dignidade”.
Por outro lado, na França, a diretora Merryl Roche relata que “Eu tenho a sorte de ter encontrado o espaço onde posso
expressar minha própria voz, como artista e como mulher. Trabalhar na França é bastante fantástico, porque tendemos a
proteger as artes. Como mulher, é difícil, mas provavelmente é porque o cinema é extremamente competitivo. E acho que
eu poderia fazer filmes em boas condições porque tive a oportunidade de trabalhar com pessoas respeitosas”.
Paralelamente, a jovem atriz brasileira Vitória Raciane, premiada  pelo filme "O QUE PASSOU ESTÁ AINDA POR VIR",
também comenta as benesses de trabalhar com verdadeiros artistas “até hoje eu tive a sorte de trabalhar somente com
verdadeiros artistas, pessoas integras que dão espaço para todos. Com isso minhas experiências até hoje foram como
deveriam ser para todas as mulheres, eu tive espaço para dar opinião, ajudar na composição de personagens e sou muito
respeitada no meio”.
A premiada montadora Anya Khustdinova também fala sobre suas experiências trabalhando com Cinema “A coisa comum
que notei entre o trabalho na Rússia e na América é que sempre haverá pessoas que irão te subestimar. E eu adoro tais
desafios. Devido ao meu aspecto jovem, foi um pouco difícil ter pessoas que me tratassem com seriedade e respeito, mas a
única maneira de fazê-lo é provar que todos estão errados”. Essa luta por criar seu espaço e ser respeitada no mercado de
trabalho é algo mencionado também pela talentosa Elisa Aleva “Já trabalhei em publicidade, televisão e cinema e em todos
vejo a mesma coisa, poucas mulheres em todas as áreas, principalmente as técnicas. Além do número pequeno de
profissionais femininas ainda temos que ficar nos provando ser boas o suficientes para estar alí. Resumindo é difícil e
cansativo, muitas vezes, mas temos que continuar lutando pelos nossos direitos e espaço”.
A também brasileira Camila Kogut, diretora de arte premiada no BIMIFF pelos incríveis filmes "NARRATAL DE FAZ DE
CONTOS" e "NÁUSEA", este último em que se sagrou com o prêmio de “Best Production Design of the 1st Season”, narra, no
entanto, o recorte de ser artista no país neste nefasto momento em que estamos vivendo. “Em qualquer lugar do mundo
fazer e viver de arte é um eterno desafio, ainda mais em nosso país, onde infelizmente o atual governo menospreza, ataca e
diminui eternamente os recursos direcionados ao setor, prejudicando a todes aqueles que ousam se expressar e viver de
seus trabalhos artísticos. Ser mulher é uma busca constante de visibilidade e respeito para provar nossa capacidade em
tudo o que fazemos e criamos por conta do machismo. Viver de arte é um ato de resistência, e ser artista no Brasil é uma
maneira de construir e lutar por uma consciência coletiva através de nosso trabalho”. 

Camila Kogut
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inseguranças, cobranças e violências, entretanto, a força das mulheres que elevam os níveis da arte a status imensuráveis,
aliadas a sororidade e à luta por equidade de trabalhos e oportunidade, possibilita os artistas cinematográficos a
sonharem, e principalmente construírem, um espaço artístico de companheirismo e profissionalismo. Criar um futuro
democrático com bases na equidade e na empatia, onde a arte e a paixão por criar e contar histórias, atrás ou na frente das
câmeras, sejam mais valorizadas do que a adequação a padrões de beleza impostos e a submissão aos interesses
socioculturais do patriarcado. Josephine Kabahuma conclui dizendo que, apesar de todos os desafios e obstáculos, “Eu
encontro alegria trabalhando como artista mulher em meu país porque posso ter jovens olhando para mim e isso me faz
feliz sabendo que inspiro alguém lá fora. E quando eu lhes ensino o que posso fazer, isso me deixa orgulhosa. A pessoa tem
que defender aquilo em que acredita e nunca pode baixar a guarda”.
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Nossas informações de contato:

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

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.

ANÚNCIO ESPECIALANÚNCIO ESPECIAL

NOSSOS PARCEIROS
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NOSSO FESTIVAL

ANÚNCIO ESPECIALANÚNCIO ESPECIAL

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_/


