24 de outubro a 24 de novembro de 2016 - Florianópolis, SC - Brasil

PATROCÍNIO E APOIOS

Patrocínio

Apoios Cultural

Parcerias

Apoios de Midia
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Apoio Institucional

identidade visual CERTI

logotipo institucional
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APRESENTAÇÃO

Multiplicam-se em todo o mundo
os programas de inovação tecnológica para
a promoção da sustentabilidade. Soluções
são geradas em segmentos econômicos
diversificados, com avanços em energias
renováveis, biotecnologia, agricultura de baixo
carbono, materiais biodegradáveis, mobilidade
urbana, construções, reciclagem e nos processos
industriais em geral. Cresce ininterruptamente o
conhecimento científico e interdisciplinar sobre
o funcionamento da Terra como sistema vivo e
os movimentos sociais vinculados à ecologia, que
compreendem os recursos naturais como bens
coletivos, cujos modos de apropriação e gestão
devem ser objeto de debate público e de controle
social. Este conjunto intrincado de experiências
– de caráter tecnológico, científico e social constitui um novo amálgama através do qual se
projetam as sociedades do futuro, mais avançadas
tecnologicamente e mais inclusivas.
Nossa missão como Festival de
cinema socioambiental é mostrar por meio
de filmes as práticas que estão sendo geradas
internacionalmente para a promoção da
sustentabilidade, com foco nas inovações
que incidam positivamente na preservação e
na melhoria da qualidade de vida do planeta.
Queremos dar visibilidade ao conhecimento
científico, mas também ao ancestral, evidenciando
o funcionamento da Terra como um sistema vivo
ao qual irremediavelmente pertencemos.
O objetivo final é promover uma ampla
reflexão sobre nossa sociedade contemporânea,
possibilitar a difusão de paradigmas de
desenvolvimento que já vem sendo testados
em nível comunitário e o desabrochar de novas
matrizes culturais. Pois as práticas instituídas no
processo de industrialização não vem respeitando
os limites de regeneração da Terra. Estamos
produzindo mudanças climáticas em nível global,
com o aumento de temperaturas, chuvas e secas
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em várias partes do nosso planeta. Criamos zonas
de sacrifício ambiental para as quais se vertem
todos os rejeitos da humanidade, com graves
impactos para as populações marginalizadas
que habitam estes locais insalubres e para as
espécies de animais e vegetais que são extintas no
processo. Sacrificamos florestas, o ar, a água e os
animais em um sistema irracional de satisfação de
necessidades, que avassala nossos substratos de
vida. Esquecemos que os ecossistemas terrestres
(desertos, florestas e pradarias), aquáticos (rios,
mares, manguezais e pântanos) e sociais são parte
de um macro ecossistema que se retroalimenta,
profundamente conectado e interdependente. O
equilíbrio é chave.
Mudar o olhar é um processo integral,
que envolve intelecto e emoção no salto cognitivo
que engendra a consciência. Consideramos que
o cinema pode cumprir um papel importante na
re-significação do mundo, promover a educação
socioambiental em escolas e universidades, além
de disseminar ideias, soluções e práticas que
permitam municiar as pessoas com exemplos de
experiências concretas de sustentabilidade. Mas
seu poder maior é, sem dúvida, o de nos envolver
em suas histórias - e emocionar. O cinema afeta
o nosso sentir, a nossa vontade - e sem ela não
faremos nada.
Neste projeto cultural, unimos a
reflexão e a ação, ancoradas na emoção profunda
que proporciona o cinema ao nos re-conectar
com a Terra. E com este arco apontamos a
flecha.
Mônica Linhares | Diretora do Festival PLANETA.doc
É Jornalista, cineasta e produtora cultural, Mestre
em Desenvolvimento Econômico da América
Latina e Mestre em Relações Internacionais é
doutoranda em Comunicação, Transformação Social
e Desenvolvimento pela Universidade Complutense
de Madrid (Espanha).

ABERTURA
OFICIAL
PLANETA.DOC
CONFERÊNCIA
Assembléia Legislativa

Enrique Leff,Hugo Romero,Camila Moreno,CarlosWalter-Porto Gonçalves,Nina Orlow,Dener Giovanini,
Ricardo Cardim, Beto Brant, Maluh Barciotte, Marcelo Lopes de Souza: um time de pessoas essenciais pra
ajudar a humanidade a refletir e acertar o nosso compasso com o Planeta. Conecte-se.
LOCAL: AUDITÓRIO GARAPUVU

noite

tarde

UFSC - CENTRO DE EVENTOS

qui

sex

03 novembro

04 novembro

14h 30min
as 17h 30min
Buscando Sentido
Oficina PLANET Changers
com Brasil Tomorrow

19h
PLANETA.doc
CONFERÊNCIA

19h
PLANETA.doc
CONFERÊNCIA
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CIC - Centro Integrado de Cultura
Programação e horários

sáb

dom

05 novembro

06 novembro

9h 30min
O Que Queremos
para o Mundo?

14h 15min
Como mudar o
mundo

noite

manhã

sex
04 novembro

tarde

qui
03 novembro
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14h 15min
Em Movimento

14h 15min
O Começo Da Vida

15h 45min
A Pedra e o Farol

15h 45min
5 vezes Chico - o
Velho e sua Gente

18h 30min
Pitanga (Diretores)

18h 30min
Martirio - (Diretores)

20h
Debate com o
Diretor Beto Brant

20h
Geneticamente
Modificados

21h 30min
OGM

21h 30min
Slow Food History

seg

ter

qua

qui

07 novembro

08 novembro

09 novembro

10 novembro

9h 30min
Os Guardiões da
Terra

9h 30min
Território do
Brincar

9h 30min
Corações Verdes:
Frente a Mudança
Climática - (Ecozine)

9h 30min
Carros vs Bicicletas
(Cidades Humanas)

14h 15min
Muito Além do Peso

14h 15min
The Land Between

14h 15min
A Escala Humana
(Cidades Humanas)

14h 15min
Contagem Regressiva
(Cidades Humanas)

15h 45min
Confissões de um
Eco Terrorista

15h 45min
O sabor do
Desperdício (Planetadoc Lixo
Zero)

15h 45min
15h 45min
Homem Sem
Home. Nosso planeta,
Impacto ( Planeta.doc nossa casa
Lixo Zero)

18h 30min
Para Onde Corre o
Rio(Diretores - Parte
1)

18h 30min
Para Onde Corre
o Rio - (Diretores Parte 2)

18h 30min
Expedições
(Diretores)

18h 30min
Ecos de um Futuro
Brasil (Diretores)

20h
Planeta Oceano

20h
Sobre a Violência

20h
Mostra Cinemateca
da Embaixada da
França
Curtas de Animação

20h
Neve e as Árvores
Mágicas Mostra
Francesa

21h 30min
Disruption

21h 30min
Criança,A Alma do
Negócio

21h 30min
Tarja Branca

21h 30min
Sunú
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CIC - Centro Integrado de Cultura
Programação e horários

sáb

dom

12 novembro

13 novembro

noite

tarde

sex
11 novembro

14h 15min
A Praça Pede
Passagem(Cidades
Humanas)

14h 15min
Crônica da
Demolição (Cidades
Humanas)

15h 45min
Um dia vi 10.000
elefantes - Mostra
(Ecozine)

15h 45min
Tempo (Ecozine)

18h 30min
18h 30min
Decrescimento – do Curtas/Competitiva
mito da abundancia
a simplicidade
voluntária.
(Ecozine)

18h 30min
Curtas/Competitiva

20h
Os Yes Man em
revolta

20h
Vozes de Chernobyl

20h
O fim do tempo

21h 30min
21h 30min
Mostra Cinemateca O Lugar dos
da Embaixada da
Morangos
França - Curtas de
Animação
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21h 30min
Sobrevivendo ao
Progresso - Mostra
Cidades Humanas

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina

noite

tarde

manhã

Programação e horários

AUDITÓRIO DA REITORIA

seg

ter

qua

qui

07 novembro

08 novembro

09 novembro

10 novembro

9h
A Tragédia do lixo
eletrônico(Planeta
doc Lixo Zero)
11h
Trilolgia de uma
Ribeira - Sentidos Quivir - Silente (Ecozine)

9h
Bag it (Planeta.doc
Lixo Zero)
11h
Epílogo para a Morte
do Fauno
56 - Aurora - Graffiti O canto da rainha
(Econize)

9h
Contenção (Planeta
doc Lixo Zero)
11h
Descobrindo Lindano:
O legado do HCH Deserto Líquido
(Econize)

9h
Dive!? Mostra
Planeta.doc Lixo
Zero
11h
Projeto Lixeira
Limpa (Planeta.doc
Lixo Zero)

13h
Praça de Bolso do
Ciclista Ninguém Nasce no
Paraíso Milares (Cidades
Humanas)

13h
Microtopia
Lixo Zero - Mostra
Cidades Humanas

13h
Decrescimento: Do
mito da Abundância
à Simplicidade
Voluntaria - H2T
(Ecozine)

13h
Bicicletas vs Carros
(Cidades Humanas)

15h
Roubando dos
Pobres

15h
Pepe O Andaluz

15h
Os rotadores de
Noronha

15h
O Primeiro Sorriso

16h 30 min
Dom de Ser

16h 30 min
16h 30 min
El Lugar más pequeno Ilha

16h 30 min
Lixo Extraordinário

18h 30min
O Começo da Vida
20h
Vozes de Chernobyl

18h 30min
Coal India
20h
OGM

18h 30min
Desconectado
20h
O Fim do Tempo

21h 30min
Mostra Curtas
Competitiva

21h 30min
Mostra Curtas
Competitiva

18h 30min
Ao Infinito
20h
The Yes Man em
revolta
21h 30min
Mostra Curtas
Competitiva

21h 30min
Mostra Curtas
Competitiva
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UFSC Universidade Federal de Santa Catarina
Programação e horários

sex
manhã

9h
Lixo Tóxico (Planeta.
doc Lixo Zero)

tarde

11 novembro

11h
Plastificado? (Planeta.
doc Lixo Zero)
13h
A Praça pede
Passagem
(Cidades Humanas)
15h
O Homem do Saco
16h 30 min
Minha Vida dentro

noite

18h 30min
Planeta Oceano

20h
Slow Food History
21h 30min
Mostra Curtas
Competitiva
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AUDITÓRIO DA REITORIA

CCA - CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS - UFSC

seg

ter

tarde

07 novembro

qua

08 novembro

15h
Bag it (Planeta.
doc Lixo Zero)

15h
Lixo Tóxico
(Planetadoc
Lixo Zero)

18h
OGM Geneticamente
Modificados

18h
Slow Food
History

09 novembro

qui

10 novembro

15h
O Sabor do
Desperdicio
(Planeta.doc
Lixo Zero)

15h
Um Banquete
no Lixo
(Planeta.doc
Lixo Zero)

18h
Sunú

18h
Curats Mostra
Planeta.doc
Lixo Zero

sex

11 novembro

15h
Os Guardiões da
Terra
18h
Decrescimento:
do mito da
Abundancia à
simplicidade
Voluntaria
(Ecozine)

SAPIENS PARK

qua
09 novembro

manhã

ter
08 novembro

9h 30min
Bag It

9h 30min
Curtas Mostra
Planeta.doc Lixo
Zero

tarde

seg
07 novembro

9h 30min
Um Banquete no
Lixo

15h
Bicicletas vs Carros

15h
15h
Projeto Lixeira Limpa Re Use! Porque não
se pode reciclar o
Planeta
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Fundação Cultural Badesc e Cinema da Lagoa
Programação e horários
FUNDAÇÃO CULTURAL BADESC

sex
11 novembro

tarde

qui
10 novembro

17h
A Escala Humana
(Cidades Humanas)

noite

qua
09 novembro

19h
19h
Crônica da
Todo o Tempo do
Demolição(Cidades Mundo
Humanas)
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17h
Tempo

17h
Vozes de Chernobyl

19h
Como Mudar o
Mundo

UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina
Programação e horários
CEAD - Estúdio Multimídia

FLORIANÓPOLIS

ter
noite

08 novembro

19h
Disruption

AUDITÓRIO GREEN HOUSE

qui

03 novembro

seg

07 novembro

IBIRAMA-SC

ter

08 novembro

manhã

10h
Decrescimento:
Do (Mito da
Abundancia à
Simplicidade
Voluntária)
(Ecozine)

noite

18h 20min
Corações
Verdes: frente
a Mudança
Climática
(Ecozine)
19h
Vozes de
Chernobyl

qua

09 novembro

qui

10 novembro

10h
Tarja Branca

18h 20min
Cerimônia
de Abertura
PLANETARY

19h
The Yes Man
Revolting

19h
Martírio
(Diretores)
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UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina
Programação e horários
CINE MUSSI

dom

noite

tarde

manhã

06 novembro

20h
Sobre a
Violência

sex

seg

ter

07 novembro

08 novembro

9h 30min
Homem sem
Impacto

tarde

14h 30min O
quê queremos
para o Mundo
20h
Vozes de
Chernobyl

14

qua

qui

09 novembro

10 novembro

9h 30min
Plastificado

9h 30min
Projeto Lixeira
Limpa

9h 30min
O Yes Man em
revolta

14h 30min
Territorio do
Brincar

14h 30min
The Land
Between

14h 30min
O Começo da
Vida

14h 30min
Muito Além do
Peso

20h
Sobre a
Violência

20h
Slow Food
History

20h
Tarja Branca

20h
Todo o Tempo
do Mundo

sáb

12 novembro

dom

13novembro

9h 30min
Ao Infinto

noite

manhã

11 novembro

LAGUNA-SC

20h
O Fim do
Tempo

20h
OGM

tarde

CCT - Auditório Eng. Elétrica

JOINVILLE-SC

qua

qui

09 novembro

10 novembro

17h 30min
17h 30min
Vozes de Chernobyl Ao Infinito

tarde

CESFI - Anfiteatro

BALNEÁRIO CAMBORIÚ-SC

qua

qui

09 novembro

10 novembro

17h 30min
Guardiões da Terra

17h 30min
Microtopia

MOSTRA CIDADES HUMANAS

Fórum Nacional - SDSN Brasil
Data: 24 novembro, de 2016
Local: Biblioteca Parque Estadual
Rio de Janeiro - RJ
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PLANETA NA ESCOLA
Programação
Instituto Estadual de Educação

qui

03 novembro

sex

04 novembro

FLORIANÓPOLIS-SC

seg

07 novembro

qua

09 novembro

qui

10 novembro

sex

11 novembro

Centro Educacional Marista Lúcia Mayvorne

seg

07 novembro

ter

08 novembro

FLORIANÓPOLIS-SC

qua

09 novembro

qui

10 novembro

EEB Cônego Rodolfo Machado

seg

07 novembro

ter

08 novembro

BIGUAÇU -SC

qua

09 novembro

seg

16

ter

08 novembro

qui

10 novembro

Centro Educacional Marista São José
07 novembro

sex

11 novembro

SÃO JOSÉ -SC

qua

09 novembro

qui

sex

11 novembro

10 novembro

MOSTRA COMPETITIVA PLANETA.DOC
Sinopses
A TRAGÉDIA DO LIXO ELETRÔNICO
Cosima Dannoritzer. Doc. ESP, FRA. 86’
Uma jornada investigativa pelo mundo do
tráfico ilegal do lixo eletrônico, revelando
um comércio tóxico global alimentado
pela sede de lucro e pela corrupção.
BAG IT
Suzan Beraza. Doc. EUA. 74’
O que começa como um filme sobre sacolas plásticas se torna uma investigação
sobre os efeitos que uma simples sacola
pode causar em nossos rios, oceanos e
até em nossos corpos.

PLANETA.DOC LIXO ZERO
DIVE!
Jeremy Seifert. Doc. EUA. 53’
Neste documentário seguimos o cineasta
Jeremy Seifert e amigos em um alucinado
e surreal mergulho nos becos de Los
Angeles, onde vasculham latas de lixo de
supermercado para evitar o enorme desperdício de alimentos úteis ao consumo.

LIXO TÓXICO
Barri Cohen. Doc. CAN. 80’
Com foco na saúde infantil, a obra acompanha a investigação acerca da realização
do atual experimento toxicológico de
larga escala, o que traz uma nova reflexão
sobre o lixo.
LIXO ZERO
Raffaele Brunetti. Doc. ITA. 52’
Após décadas de crise do lixo Nápoles
parece ter uma nova esperança graças
a um louco utópico – o prefeito, que
propunha em sua campanha tratar da
máfia do lixo e fomentar a cidadania para
melhorar a gestão do lixo.
CONTENÇÃO
Peter Galison e Robb Moss. Doc. EUA,
81’
Um manifesto sobre um presente inquietante e um futuro problemático.

HOMEM SEM IMPACTO
Justin Schein e Laura Gabbert. Doc.
EUA. 93’
Se uma família urbana novaiorquina pode
ser “no impact” (sem impacto), podemos
nós ser ao menos “low impact (baixo impacto ambiental)? E se essa fosse a única
saída para o planeta, poderíamos?
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MOSTRA COMPETITIVA PLANETA.DOC
Sinopses

O SABOR DO DESPERDÍCIO
Valentin Thurn. Doc. DEU. 92’
Por quê cada vez maiores quantidades de
comida são desperdiçadas? Um documentário sobre o desperdício global de
alimentos que nos traz uma perspectiva
do que pode ser feito.

PLASTIFICADO
Michael J. Lutman. Doc. ZAF, AUS, BRA,
KHM, SGP, EUA. 48’
Produzido a bordo de uma expedição
transatlântica, esse documentário mostra
como o problema do lixo se estende até
os lugares mais ermos do planeta através
das correntes marítimas.
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PROJETO LIXEIRA LIMPA
Grant Baldwin. Doc. CAN. 77’
Legendas em espanhol
Mostra o dia a dia de um casal que se
propõe viver um ano inteiro sem gerar
nenhum tipo de lixo: nem um saco plástico, nem uma tampinha. Uma experiência
divertida e inspiradora, que demonstra
diferentes formas de comprometer-se
com o cuidado com o ambiente em atos
simples da vida cotidiana.

REUSE! PORQUE NÃO SE PODE RECICLAR
O PLANETA
Alex Eaves. Doc. EUA. 60’
Numa aventura que atravessa 48 estados
norte-americanos, o documentário apresenta soluções de reutilização de resíduos fáceis e divertidas e revolucionárias.
Porque não se pode reciclar o planeta.

PLANETA.DOC LIXO ZERO

UM BANQUETE NO LIXO
Grant Baldwin. Doc. CAN, EUA, GBR. 75’
Legendas em espanhol
Cerca de 40% de todos os alimentos produzidos no mundo são desperdiçados por
não se encaixarem nos padrões impostos
pelo mercado. O documentário apresenta
de forma alarmante os impactos causados pela forma como nos alimentamos e
descartamos nossos alimentos.

CURTAS
E-WASTELAND

David Fedele. Doc. AUS. 20’
Alguma vez você já se perguntou o que
acontece aos seus eletrodomésticos ao
final de sua vida útil?
EDUCAÇÃO BÁSICA - RESÍDUOS SÓLIDOS NA
ESCOLA

Renan Ramos Rocha. Doc. BRA. 5’
Um engenheiro ambiental inicia um sólido
trabalho de gestão de resíduos na escola
Batista Pereira, em Florianópolis / SC Brasil.
LIXO

Damian Rojas. Doc. ARG. 9’
Rodado em Buenos Aires, o documentário
coloca em eviência a enorme massa de
resíduos gerada pela produção e consumo
exagerados.

THE DISCARDED

Annie Costner e Carla Dauden. Doc. EUA.
18’
O documentário fala sobre a poluição
da Baía de Guanabara e os desafios
enfrentados por pessoas e instituições que
lutam pela melhoria da qualidade da água
da baía.
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MOSTRA COMPETITIVA PLANETA.DOC
Sinopses

AGORA
Otávio Lima. Doc. BRA. 8’
O escalador Lucas Lima aprende sobre
transformar a obsessão em determinação.
Da cidade à natureza, do ego à consciência
e das expectativas ao presente.

A ESCALA HUMANA
Andreas M. Dalsgaard. Doc. DNK. 83’
O arquiteto e professor dinamarquês
Jan Gehl estudou o comportamento
humano em cidades ao longo de 40 anos.
Hoje enfrentamos escassez de petróleo,
mudanças climáticas, solidão e diversos
problemas de saúde devido ao nosso estilo
de vida. Mas por quê?
A PRAÇA PEDE PASSAGEM
Fernando Ramos. Doc. BRA. 100’
O documentário debate a urgência da
retomada dos espaços públicos nas
cidades contemporâneas. Aborda também
as origens de nosso caos urbano e os
conflitos entre pessoas e carros.

BICICLETAS VS CARROS
Fredrik Gertten. Doc. SWE. 91’
Ciclistas militantes buscam mudanças
radicais na mobilidade das grandes cidades.
CONTAGEM REGRESSIVA
Luis de Alencar. Doc. BRA. 92’
Durante a preparação para os Jogos
Olímpicos no Rio de Janeiro cerca de 80
mil pessoas foram removidas de suas casas,
mais de 150 linhas de ônibus que saíam de
comunidades populares rumo às praias da
Zona Sul foram extintas ou encurtadas.
H2T
Fabio Petronilli. Doc. ITA. 18’
Narra uma intervenção urbana em
Trafaria, um bairro pobre nos arredores
de Lisboa, Portugal, que é revolucionada
pela introdução de hortas comunitárias.

CRÔNICA DA DEMOLIÇÃO
Eduardo Ades. Doc. BRA. 90’
No Centro do Rio de Janeiro, uma
praça vazia com um chafariz seco e um
estacionamento subterrâneo. Há quarenta
anos ali ficava o Palácio Monroe, antiga
sede do Senado Federal. Uma história
de sabres e leões, militares e arquitetos,
passado e futuro.
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CIDADES HUMANAS
LIXO ZERO
Raffaele Brunetti. Doc. ITA. 52’
Após décadas de crise do lixo Nápoles
parece ter uma nova esperança graças a um
louco utópico – o prefeito, que propunha
em sua campanha tratar da máfia do lixo
e fomentar a cidadania para melhorar a
gestão do lixo.

Curitiba (Brasil). Em pouco tempo, ela
torna-se palco da efervescência cultural
local e símbolo de um movimento pela
ocupação criativa da cidade.

MICROTOPIA
Jesper Wachtmeister. Doc. SWE. 52’
Uma apresentação dos sonhos em
diferentes
cenários
temporais
e
espaciais. Diversos artistas, arquitetos
e construtores de diferentes partes do
planeta propõem soluções para itens
aparentemente inutilizáveis.
MILAGRES
Adalberto Oliveira. Doc. BRA. 20’
Através de relatos sobre memórias
e
vivências
marcantes,
mulheres
compartilham seus vínculos com o mar
dos Milagres.
NINGUÉM NASCE NO PARAÍSO
Alan Schvarsberg. Doc. BRA. 25’
No paraíso da ilha de Fernando de
Noronha, espécies em extinção, encontram
abrigo e políticas de preservação. Em
contrapartida, ali a espécie humana está
em vias de extinção pela atual proibição
dos nascimentos na ilha.
PRAÇA DE BOLSO DO CICLISTA
Rafael Bertelli. Doc. BRA. 22’
Como uma planta que floresce em um
ambiente inóspito, uma praça toma o lugar
de um terreno abandonado no centro de

SOBREVIVENDO AO PROGRESSO
MathieuRo e HoraldCrooks. Doc. CAN.
86’
A ascensão da Humanidade é geralmente
medida pela velocidade do progresso.
Mas e se o atual progresso estiver nos
prejudicando e nos levando em direção
ao colapso? Ronald Wright, autor do bestseller “A Breve História do Progresso”
inspira este documentário. Civilizações
do passado foram destruídas pelas
“armadilhas do progresso” - tecnologias
fascinantes e sistemas de crença que
atendem a necessidades imediatas, mas
comprometem o futuro.
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MOSTRA COMPETITIVA PLANETA.DOC
Sinopses

56
Marco Huertas. Doc. ESP. 28’
A luta de 3 crianças por conseguir 56
kg de arroz: o preço por ir a escola em
Soavinarivo, uma pequena aldeia isolada no
interior de Madagascar.
AURORA
Despina Ikonomopulu. Fic. ESP, GRC. 6’
A pele de uma mulher atrás uma segunda
pele feita de plástico.
CORAÇÕES VERDES: FRENTE A MUDANÇA
CLIMÁTICA
Laure Kervyn. Doc. ESP. 83’
Sete
personagens
vinculados
ao
movimento em Barcelona nos mostram a
cara mais humana do ativismo, enquanto
sete especialistas nos explicam a gravidade
da mudança climática, suas diferentes
causas e, também, suas soluções mais
esperançosas.

DESCOBRINDO LINDANO
O LEGADO DO HCH
Arturo Hortas. Doc. ESP. 29’
Entre 1974 e 1992 Inquinosa produziu
140.000 toneladas de resíduos tóxicos que
foram enterradas sem controle em vários
lixões de Sabiñánigo.
DESERTO LÍQUIDO
Alba Azaola e Daniel Carrasco. ESP. 69’
Gravado na Espanha, Mauritânia e Senegal,
Deserto Líquido analisa alguns problemas
da sobrepesca relacionados com o
esgotamento dos peixes e a exploração de
novos espaços.
EPÍLOGO PARA A MORTE DO FAUNO
J. A. Andrés Lacasta. Dra. ESP. 13’
O fim da dominação de uma decadente
“Fauna”, que sucumbe entre lixo, plástico
e ferro.
GRAFFITI
Llus Quilez. Fic. ESP. 30’
Um mundo apocalítico. Uma cidade
devastada. Um último sobrevivente.
Edgar evita as zonas contaminadas pelo
“incidente” até que um dia encontra na
parede do lugar onde dorme um grafite,
uma única palavra escrita, que delata a
presença de outro sobrevivente: “Anna”.

DECRESCIMENTO – DO MITO DA
ABUNDÂNCIA A SIMPLICIDADE
VOLUNTÁRIA
Luis Picazo Casariego. Doc. ESP. 86’
Existe um mundo que já está chegando, o
mundo do “ser”. Cada vez mais as pessoas
reinventam seu modo de vida adaptando-o
aos limites da biosfera.
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O CANTO DA RAINHA
Inés Espinosa López. Doc. ESP. 10’
Atualmente, a maior região rural
de Guadalajara tem uma densidade
populacional igual a da Sibéria.

ECOZINE
QUIVIR
Manu Trillo. Doc. ESP.
58’
Na reserva da Biosfera
Andaluzia-Marrocos.
Um
ofício.
Duas
culturas. Um mesmo
mundo.

SENTIDOS
José Vega e Juanma Liceras. Fic. ESP. 12’
Zoe está deitado em um velho colchão
recordando tempos melhores. Houve um
tempo em que tinha tudo. Mas perdeu.
Com o passar do tempo está começando
a esquecer. Em um mundo desprovido de
sensações as recordações se dissipam.
SILENTE
Paco Ruiz. Fic. ESP. 9’
Anori é um esquimó que vive no planeta
Silente. Através de uma gravadora registra
os sons que emitem a natureza, um dia se
vê surpreendido por um artefato caído do
céu. Desconhece sua procedência, mas
sobre tudo quem o pilota.

TRILOGIA DE UMA RIBEIRA
Nacho Aranteguí. Fic. ESP. 14’
NachoArantegui nos submerge na beleza
e singularidade das paisagens da ribeira
alta do Ebro, em Zaragoza, mediante
a construção de peças de Land Art e a
presença de personagens que mostram
seus vínculos com o meio desde a
intimidade e a conexão com o corpo.

UM DIA VI 10.000 ELEFANTES
Alex Guimerà e Juan Pajares. Ani. ESP.
76’
AngonoMba, um octogenário guineano
rememora a expedição entre 1944
e 1946, quando percorreu a Guiné
espanhola documentando a vida na colônia
e buscando um misterioso lago, onde
segundo contava uma lenda africana, se
podiam ver juntos10.000 elefantes.
TEMPO
Manuel Valcárcel .Doc. ESP. 92’
Há 340 milhões de anos, em Courel,
aconteceu algo extraordinário: da grande
colisão de duas placas continentais, nasceu
a Galícia. Abandono, mineração e espólio
florestal devastam este ecossistema.
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ECOS DE UM FUTURO BRASIL
Dener Giovanini. Doc. BRA. 84’
Uma breve viagem no túnel do tempo. 25
anos. Período curto na história de qualquer
país, porém de grandes transformações
no pensamento ambiental brasileiro. O
documentário pretende resgatar esse
passado recente, rico em experiências,
acertos e erros e propor uma visão dos
próximos desafios ambientais do Brasil.

EXPEDIÇÕES - XINGU DE ORLANDO
VILLAS BOAS
Paula Saldanha. Série TV. BRA. 26’
Nos leva a uma jornada no Parque do Xingu
onde testemunhamos uma cerimonia
inesquecível - a Cerimonia Kuarup - em
homenagem a Orlando Villas Boas, criador
do Parque do Xingu e grande defensor dos
índios brasileiros.

EXPEDIÇÕES - AMAZÔNIA E O
AQUECIMENTO GLOBAL
Paula Saldanha. Série TV. BRA. 26’
Mostra as consequências da devastação
da Amazônia para o clima global e para a
economia brasileira. Além das queimadas,
a pecuária e o plantio de soja de forma
inadequada afetam o ciclo das águas,
provocando a redução das chuvas locais,
no centro-oeste e sul do Brasil.

EXPEDIÇÕES - TERRAS INDÍGENAS
Paula Saldanha. Série TV. BRA. 26’
Desvenda as atuais ameaças às leis que
protegem territórios indígenas e, por
consequência, as florestas do país.
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PARA ONDE CORRE O RIO - O DESAFIO
AMBIENTAL NO RIO DE JANEIRO.
BAÍA DE GUANABARA - A SAGA DA
DESPOLUIÇÃO
Paula Fiuza. Série TV. BRA. 35’
A Baía de Guanabara é um dos cartões
postais mais belos e conhecidos do
mundo, mas sofre de descaso crônico
do poder público - e da inexplicável
apatia da sociedade carioca. O Projeto
de Despoluição da Baía de Guanabara se
arrasta há mais de 20 anos sem nenhuma
melhora substancial na qualidade da água,
e nem a promessa de limpeza para os
Jogos Olímpicos se concretizou.

DIRETORES

PITANGA
Beto Brant e Camila Pitanga. Doc. BRA. 110’
A vida, a obra, a trajetória e a carreira de
Antônio Pitanga, um dos maiores atores
do cinema nacional de todos os tempos,
protagonista de momentos marcantes da
cinematografia brasileira e protagonista de
filmes importantes dirigidos por nomes como
Glauber Rocha, Cacá Diegues e Walter Lima Jr.

BAÍA DE GUANABARA - A GUERRA
INVISÍVEL
Paula Fiuza. Série TV. BRA. 35’
No fundo da Baía de Guanabara, longe do
Pão de Açúcar e das bênçãos do Cristo
Redentor, acontece uma guerra invisível.
De um lado, pescadores artesanais lutando
pra que não se acabem os peixes e o que
resta de água boa; do outro, gigantes
da indústria. O mar ali é um duelo de
rebocadores imensos e barquinhos de
madeira.
RIOS DO RIO DE JANEIRO - A ÁGUA QUE
CHEGA ÀS NOSSAS TORNEIRAS
Paula Fiuza. Série TV. BRA. 35’
Não existe mais fonte de água naturalmente
potável no Rio de Janeiro. De tão podres
que se tornaram os rios, é preciso uma
alquimia complexa pra transformar esgoto
em água própria para consumo humano.

BARRA DA TIJUCA - O PARAÍSO AGONIZA
Paula Fiuza. Serie TV. BRA. 35’
Nos últimos 20 anos a Barra da Tijuca não
cresceu, explodiu. No início da década
de 1990 a população não passava de 100
mil habitantes. Hoje beira 1 milhão de
pessoas. Só esqueceram de um detalhe:
saneamento. Favelas e condomínios se
multiplicaram ao redor das lagoas da
Barra e Jacarepaguá, transformando-as em
depósito de lixo e esgoto.
MARTÍRIO
Vincent Carelli, Ernesto de Carvalho e
Tita. Doc. 162’
O retorno ao princípio da grande marcha
de retomada dos territórios sagrados
Guarani Kaiowá através das filmagens
de Vincent Carelli, que registrou o
nascedouro do movimento na década
de 1980. Vinte anos mais tarde, tomado
pelos relatos de sucessivos massacres,
Carelli busca as origens deste genocídio,
um conflito de forças desproporcionais:
a insurgência pacífica e obstinada dos
despossuídos Guarani Kaiowá frente ao
poderoso aparato do agronegócio.
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5 VEZES CHICO - O VELHO E SUA GENTE
Gustavo Spolidoro, Ana Rieper, Camilo
Cavalcante, Eduardo Goldenstein e
Eduardo Nunes. Doc. BRA. 90’
Cinco diretores fazem uma jornada afetiva
por cada um dos cinco Estados banhados
pelo rio São Francisco. O filme mostra
a fé, as paixões, as lendas e a busca pela
sobrevivência nas comunidades ribeirinhas
desse rio que corta o sertão e deságua no
mar do Nordeste brasileiro.

BUSCANDO SENTIDO
Nathanaël Coste e Marc De la Ménardière.
Doc. FRA. 87’
O documentário conta a história de dois
amigos de infância, Marc e Nathanaël,
que decidiram largar tudo para iniciar
uma jornada em busca da solução dos
questionamentos sobre os caminhos
do mundo. A jornada dos jovens pelos
continentes serve para que eles repensem
sua relação com a natureza, com a
felicidade e com o sentido da vida.
COAL INDIA
Felix Röben e Ajay Koli. Doc. DEU. 47’
Retrata as condições pré-industriais de
trabalho nas minas de carvão perto de
Dhanbad, na Índia. O filme mostra um
pesado trabalho físico crescentemente
invisível em nosso tecnológico século 21.

A PEDRA E O FAROL
Luciano Burin. Doc. BRA. 88’
As relações do homem com o tempo,
a memória e suas paisagens afetivas,
contempladas a partir da ligação entre o
Farol de Santa Marta e a Pedra do Campo
Bom, no litoral sul de Santa Catarina.
AO INFINITO
Michael Madsen. Doc. DNK, FIN, SWE,
ITA. 75’
Revela ao mundo a primeira tentativa
de construir um depósito subterrâneo
para guardar por mais de cem mil anos
os resíduos radioativos resultantes
das atividades de produção das usinas
nucleares. Isto será possível?
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COMO MUDAR O MUNDO
Jerry Rothwell. Doc. GBR, CAN. 110’
Em 1971 um grupo de amigos navega até
uma zona de testes nucleares e sua ação
encanta o mundo todo. Com material de
arquivo jamais exibido, que dá vida a esta
extraordinária aventura, o filme conta
a história dos pioneiros que fundaram
o Green Peace, que definiu o moderno
ativismo verde.

LONGAS-METRAGENS
CONFISSÕES DE UM ECO TERRORISTA
Peter Brown. Doc. EUA. 90’
O filme leva o espectador em uma viagem
pelo mundo, junto com um dos mais
caçados heróis ambientais: o capitão Paul
Watson e a tripulação do Sea Shepherd
Conservation Society. O filme mostra
filmagens exclusivas de mais de 30 anos da
mais excitante, desesperada, mas também
triunfante campanha ambientalista do
século.
CRIANÇA, A ALMA DO NEGÓCIO
Estela Renner. Doc. BRA. 49’
Por que meu filho sempre pede um
brinquedo novo? De onde vem esse
constante desejo de consumo? Este
documentário investiga como as crianças
se tornaram o alvo preferencial da
publicidade.
DESCONECTADO
Deepti Kakkar e Fahad Mustafa. Doc.
IND. 80’
Kanpur já foi uma das principais cidades
industriais da Índia, mas sua infraestrutura
precária hoje obriga boa parte da
população a lidar constantemente com
a falta de eletricidade. Loha Singh é um
eletricista que realiza ligações clandestinas
nos bairros pobres, fazendo funcionar
pequenos negócios, fábricas e residências.
Paralelamente, Ritu Maheshwari é a nova
diretora da companhia de eletricidade
local que tenta reprimir os roubos de
eletricidade. Esses dois personagens
são antagonistas de uma situação que se
desdobra pela cidade.

DISRUPTION
Kelly Nyks and Jared P. Scott. Doc. EUA.
52’
Através de uma investigação rigorosa
para encontrar a resposta, Disruption
tem um olhar firme para as consequências
devastadoras da inação sobre as questões
climáticas. O nos leva aos bastidores
dos esforços para organizar a maior
manifestação sobre clima na história do
planeta.
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DOM DE SER
Néstor A. Jiménez Díaz. Doc. MEX. 56’
Legendas em espanhol
Documentário de histórias contra o
esquecimento e a esperança no Alto de
Chiapas. Um mundo conservador que nega
as respostas e as perguntas do presente,
que esconde o que dói e que impõe como
solução a força do costume e de histórias
oficiais.
EL LUGAR MÁS PEQUEÑO
Tatiana Huezo Sánchez. MEX. Doc. 108’
Cinquera, um pequeno vilarejo de El
Salvador, foi devastado pelos paramilitares
durante a guerra civil nacional, que se
arrastou pela década de 1980. Agora
praticamente uma cidade-fantasma, ela é
revisitada por sobreviventes do horror.
EM MOVIMENTO
Ellard Vasen. Doc. NLD. 82’
Legendas em espanhol
O jovens em toda a Europa lutam pela
justiça climática. Quem são essas pessoas?
Quais são suas iniciativas? Quais as suas
motivações? Os realizadores Ellar e Job
viajaram por toda a Europa para encontrar
esses jovens e contar suas histórias.
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GENETICAMENTE MODIFICADOS
Jeremy Seifert. Doc. EUA. 83’
Este documentário segue a busca de um
pai para responder à pergunta “Com o
quê alimentamos nossas famílias?” e avalia
os riscos dos organismos geneticamente
modificados.
HOME - NOSSO PLANETA, NOSSA CASA
Yann Arthus-Bertrand. Doc. FRA. 120’
Apesar da enormidade das intervenções
prejudiciais da humanidade ao Planeta
Terra, é possível observar dos céus que
é cedo para ser pessimista: é possível
reconstruir as riquezas da Terra e frear a
destruição.
ILHA
Daniel de la Calle. Doc. ESP. 55’
Um dia na pequena ilha brasileira de
Boipeba. Seus pescadores locais ainda
vivem de modo tradicional, saem ao

LONGAS-METRAGENS
mar em barquinhos de motor e canoas,
recorrem a pé os arrecifes, praias e
manguezais em busca de sustento. Porém,
o mundo de fora colocou já faz tempo
seus olhos neste ideal moderno do paraíso
tropical. A mudança parece inexorável.
LIXO EXTRAORDINÁRIO
Lucy Walker, João Jardim e Karen Harley.
Doc. BRA, GBR. 99’
Acompanhamos o trabalho do artista
plástico Vik Muniz em um dos maiores
aterros sanitários do mundo: o Jardim
Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro.
Lá, ele fotografa um grupo de catadores de
materiais recicláveis, revelando a dignidade
e o desespero que enfrentam quando
sugeridos a reimaginar suas vidas fora
daquele ambiente.
MINHA VIDA DENTRO
Lucia Gajá. Doc. MEX. 120’
Rosa é uma mulher mexicana que em
1999, aos 17 anos, emigrou ilegalmente
para Austin, Texas, EUA. Em janeiro de
2003 é presa como suspeita de homicídio
e julgada em agosto de 2005. O processo
judicial, o veredito, a separação de sua
família, a impotência, ser encarcerada em
um país estranho fazem de “Minha Vida
Dentro” uma realidade dentro da vida dos
imigrantes mexicanos nos Estados Unidos.

O COMEÇO DA VIDA
Estela Renner. Doc. BRA. 97’
Uma pessoa não é composta apenas
de carga genética e essa é uma das
grandes descobertas da neurociência. O
desenvolvimento do ser humano depende
muito também do relacionamento dele
com o meio ambiente e com outros seres,
em especial nos primeiros anos de vida.
O FIM DO TEMPO
Peter Mettler. Doc. CAN, CHE. 109’
Dos aceleradores de partículas da Suíça
(onde cientistas investigam a existência de
instâncias do tempo das quais não temos
nem ideia) ao derrame de lavas no Havaí
(que cobriram todas as casas do sul da
Grande Ilha); da desintegração da cidade
de Detroit a um enterro na Índia (perto do
local onde Buda foi iluminado), o diretor
explora nossa percepção de tempo. O
filme é ao mesmo tempo pessoal, rigoroso
e visionário e Mettler construiu um filme
tão magnifico e convincente quanto o
tempo.

MUITO ALÉM DO PESO
Estela Renner. Doc. BRA. 84’
Por que existem tantas crianças obesas no
Brasil? Qual a responsabilidade dos pais,
do governo e das escolas?
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O HOMEM DO SACO
Carol Wachockier, Felipe Kfouri e Rafael
Halpern. Doc. BRA. 58’
O homem do saco é um personagem
conhecido
por
levar
crianças
desobedientes na sacola. O que muitos
não sabem é que ele é um personagem
real, um homem que vive à margem da
sociedade e caminha invisível perante
os olhos de todos, catando materiais
recicláveis para se sustentar.
O PRIMEIRO SORRISO
Guadalupe Sánchez Sosa. Doc. MEX. 81’
Parteiras do mundo viajam ao México e
Brasil convocadas por Naolí, uma parteira
mexicana, para aprender mais e fazer de
sua profissão uma arte; assim como mães
e pais em processo de dar a luz um filho,
simultaneamente se abrem de corpo e
alma para compartilharmos o descobrir da
natureza feminina.

O QUE QUEREMOS
PARA O MUNDO?
Igor Amin. Fic. BRA.
70’
Luzia é uma menina
introvertida, que tem
uma imaginação muito
fértil. Em um dia de escola, o professor
de música pede para a turma criar uma
apresentação em grupo, e Luz encontra
a oportunidade de transmitir toda a sua
criatividade em uma experiência única e
compartilhada pelas amigas Sol, Bela e Lua.
OS GUARDIÕES DA TERRA
Sylvie Van Brabant. Doc. CAN, CHE, IND,
SWE, EUA. 83’
O ativista ambiental Mikael Rioux,
fundador do festival Échofête, o primeiro
a debater questões ecológicas, percorre
os quatro cantos do planeta em busca de
soluções.

O LUGAR DOS MORANGOS
Maite Vitoria Daneris. Doc. ESP. 90’
Legendas em espanhol

Lina é uma lavradora idosa do norte da Itália. A cada
manhã se desloca ao maior mercado ar livre da Europa
para vender suas verduras e seus morangos.A vida de Lina
é, como ela diz “casa, igreja e trabalho”. Lina não tem filhos,
mas sim cinco cães e a seu marido, Gianni, que quer que
ela deixe de trabalhar. Um dia no mercado, entra em cena
Hassan, um jovem imigrante marroquino recém chegado
a Itália em busca de trabalho. O Lugar dos Morangos é
uma história de personagens, filmada durante sete anos
através do olhar de uma jovem cineasta espanhola.
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OS ROTADORES DE NORONHA
João Paulo Krajewski. Doc. BRA. 46’
Já pensou em ver de perto uma população
de golfinhos? O filme Rotadores de
Noronha embarca em busca dos
emblemáticos golfinhos rotadores de
Fernando de Noronha, e mostra seus
hábitos e comportamentos em uma das
ilhas mais belas do Brasil.

YES MEN EM REVOLTA
Andy Bichlbaum, Laura Nix, e Mike
Bonanno. Doc. EUA, DEU, FRA, NLD,
DNK.
92’
Os comediantes do grupo The Yes Men
chamam a atenção para os danos causados
ao meio ambiente e para os problemas
inerentes à gestão das grandes empresas.
Eles se infiltram eventos corporativos
e governamentais para exporem suas
opiniões de forma hilariante e séria. As
mudanças climáticas são a maior dificuldade
que essa dupla enfrenta em duas décadas.

PEPE O ANDALUZ
Alejandro Alvarado e Concha Barquero.
Doc. ESP. 83’
Um menino descobre que ao contrário do
que lhe disseram seu avô Pepe está vivo
e emigrou para a Argentina após o fim
da Guerra Civil espanhola. Uma jornada
contra o tempo e o esquecimento com
descobertas de segredos familiares.

PLANETA OCEANO
Yann Arthus-Bertrand e Michael Pitiot.
Doc. FRA. 90’
O filme captura extraordinárias imagens
dos nossos oceanos – a fonte de toda a
vida do nosso planeta. Filmado por Yann
Arthus-Bertrand e Michael Pitiot, este
documentário pretende desvendar alguns
dos maiores mistérios naturais do planeta,
enquanto reforça o quão essencial é à
humanidade aprender a viver em harmonia
com os oceanos.
ROUBANDO DOS POBRES
Yorgos Avgeropoulos. Doc. GRC.55’
A demanda sempre crescente de peixe no
mercado internacional tem impulsionado
frotas de pesca europeias e asiáticas para as
costas da África Ocidental, empobrecendo
as comunidades locais que dependem do
mar.
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SOBRE A VIOLÊNCIA
Göran Olsson. Doc. EUA,
SWE, FIN, DNK. 90’
O
diretor
retoma
imagens das guerras de
independência da África
que se desencadearam
após a Segunda Guerra
Mundial, exibidas na TV
sueca.

SLOW FOOD HISTORY
Stefano Sardo. Doc. ITA. 74’
Esta é a história de uma revolução que
iniciou há já 25 anos mas que parece estar
longe de terminar. O seu líder máximo
é Carlo Petrini, mais conhecido como
Carlin, o homem por detrás de Slow
Food e Terra Madre. Em 1986, fundou
a ArciGola Gastronomic Association,
na Itália e, três anos depois, em Paris,
inaugurou a Slow Food, um movimento de
resistência internacional que se alastrou
por mais de 150 territórios.
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SUNÚ
Teresa Camou Guerrero. Doc. MEX. 83’
Sob os olhos de pequenos, médios e
grandes produtores de milho do México,
o documentário aborda a destruição da
vida rural e o monopólio alimentício. O
abismo entre o campo e a cidade, a luta
de camponeses indígenas e agricultores
que querem continuar a produção perante
a sociedade que esquece a importância
civilizadora do grão de milho, centro da
economia e identidade cultural do México.
TARJA BRANCA
Cacau Rhoden. Doc.
BRA. 79’
Um manifesto sobre
a importância de
continuar sustentando
o espírito lúdico de
nossa infância que
gradualmente vamos
abandonando na vida
adulta.
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THE LAND BETWEEN
David Fedele. Doc. AUS. 78’
Um retrato íntimo das vidas ocultas e
desesperadas de migrantes da África
subsariana nas montanhas do norte de
Marrocos. Para a maioria, o seu grande
sonho é entrar na Europa, atravessando a
fronteira altamente militarizada no enclave
espanhol de Melilla.
TERRITÓRIO DO BRINCAR
David Reeks e Renata Meirelles. Doc.
BRA. 90’
O documentário propõe um passeio
pela geografia de gestos infantis que
habitam brincadeiras de diversas regiões
brasileiras. Durante dois anos, o casal de
documentaristas Renata Meirelles e David
Reeks, viajaram pelo Brasil registrando o
brincar universal de meninos e meninas de
diferentes realidades.

TODO O TEMPO DO MUNDO
Suzanne Crocker. Doc. CAN. 87’
Uma família, com três filhos, deixa o
conforto do seu lar para viver durante
nove meses no interior quase deserto do
Norte do Canadá. Sem acesso rodoviário,
sem eletricidade, sem água corrente, sem
internet e sem um único relógio.

VOZES DE CHERNOBYL
Pol Cruchten. Fic. LUX. 86’

Este filme não trata de Chernobyl, mas sim do mundo
de Chernobyl, em relação ao qual sabemos muito
pouco. Relatos testemunhais sobreviveram: cientistas,
professores, jornalistas, casais, crianças.Todos falam de
suas antigas vidas cotidianas, e depois da catástrofe.
Suas vozes formam uma suplicação, longa e terrível,
porém necessária, que cruza fronteiras e nos estimula
a questionar nosso status quo.
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A PEQUENA SEREIA
Yanan Jia. Ani. CHN. 9’
Filme em stop-motion feito com papel e
argila que busca refletir sobre as normas
que estabelecemos em nossa vida diária.
AGROECOLOGIA NO PARQUE ESTADUAL
DO RIO VERMELHO
Renan Ramos Rocha. Doc. BRA. 29’
O Parque Estadual do Rio Vermelho, em
Florianópolis, recebe diversas atividades
educativas de gestão ambiental como
compostagem, viveiro de plantas nativas,
hortas, agroflorestas e muito mais.
APRENDENDO FAZENDO ARTE: TARTARUGA MARINHA
Thayssa da Silva Telles. Ani. BRA. 1’
Animação que utiliza materiais reaproveitados para compor personagens e cenários, incentivando a reciclagem.

ATÉ A CHINA
Marcelo Marão. Ani. BRA. 14’
Fui pra China só com bagagem de mão.
Na China os motociclistas usam casaco
ao contrário e os restaurantes servem
cabeças de peixe, lagostins e enguias. A
funcionária do evento estuda cinema e
gosta de filmes de Kung Fu. Comprei pés
de galinha embalados a vácuo.
DIA DE SONHO
Zheng Jia. Ani. CHN. 4’
Desde a infância, sempre temos todo tipo
de sonhos, mesmo os mais estranhos. O
autor converte sonhos aparentemente
aleatórios em imagens a partir das quais
poderá reestabelecer os elos.
FINITO
Mauricio Bartok. Ani. BRA. 4’
Um robô decide viver.

AQUI DEVIA APARECER UM FIO DE LINHO
Andreia Carvalho. Doc. PRT. 23’
Os teares são hoje, quase todos, fantasmas e a aldeia de Agarez
começa a perder as suas tecedeiras. Os campos já não estão
repletos de flores azuis, aquela pequena terra já não se move
pelo calendário do linho, mas as suas pedras ainda o respiram,
como numa absorção de memórias que são hoje cabelos
brancos e almas cansadas.
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CURTAS
FULL COLOR
Ario Saffarzadegan. Ani. IRN. 48’
Uma simples história sobre tecnologia.
GUARDIÕES DA BAÍA
Michael J. Lutman. Doc. AUS. 26’
Depois de ouvir sobre a imensa quantidade de resíduos de plástico em todos
os oceanos, o protetor de baía doporto
Phillip, Neil Blake, descobre que as areias
das praias locais também estão insidiosamente se transformando em uma espécie
de confete de micro-plástico.
INVISÍVEL
Anna Martini. Doc. BRA. 10’
O que você entende por energias e influências? O documentário Invisível busca
as opiniões de várias pessoas e especialistas, percebendo as influências que cada
um traz para sua própria vida e para a dos
outros.
JEGUES
Christiane Agnese e Gil Chagas. Doc.
BRA. 15’
O jumento, o “grande impulsionador do
Sertão” como cantou Gonzagão, durante
séculos acompanhou o Homem nordestino, trabalhador incansável, de brandos
costumes e perseverança inabalável na
lavoura daquelas terras. Tornaram-se
irmãos, espelho um do outro. Hoje, com
o progresso, a facilidade do crédito e o
aumento das rendas, a paisagem sofreu
uma mudança radical. O jumento foi esmagadoramente substituído pelas motos
e foi abandonado, deixado para vagar
pelos campos e pelas ruas.

MARLINDO PARAÍSO E A KOMBI DO
AMOR
Max Gaggino. Fic. BRA. 20’
Essa é a historia de Marlindo Paraíso, o
apresentador bipolar do programa televisivo de vídeo recados entre apaixonados
“A Kombi do Amor”.
MEU RIO VERMELHO
Rafael Irineu. Doc. BRA. 20’
O filme narra as histórias de personagens com diferentes culturas que foram
encontrados ao longo das correntezas do
Rio Vermelho, no sul do estado de Mato
Grosso, que passa por Jarudore, Aldeia
Tadarimana, Rondonópolis e por fim, com
sua desagua, no Pantanal.
MICROLIFE
Infant Joshua Jerald. Doc. IND. 9’
Por que a vida não pode ser visível
através de insetos?
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MOSTRA COMPETITIVA PLANETA.DOC CURTAS
Sinopses
MONTE PELION - ESCULPIR O TEMPO
John Stratoudakis. Ani. GRC. 4’
Inspirada no livro “Esculpir o Tempo”
de Andrei Tarkovsky, está é uma narrativa pessoal sobre a montanha Pelion na
Grécia.
O COMPLEXO
Thiago Foresti. Doc. BRA. 26’
A Amazônia e o Cerrado sofrem os efeitos negativos das hidrelétricas. Atingidos
pelas barragens e povos indígenas buscam
alçar sua voz.

O DIA EM QUE A ONÇA NÃO BEBEU
ÁGUA
Celso Martins. Doc. BRA. 15’
O dia em que a onça não bebeu água... a
natureza x homem e a crueldade. Quem
é mais selvagem?
O PRESENTE
Jacbo Frey. Ani. DEU. 4’
Jake passa a maior parte de sua vida
jogando videogames, até que, um dia, sua
mãe lhe traz um presente muito especial.
PARAÍSO
Maiko Rafael Spiess. Doc. BRA. 6’
O contraste entre a Florianópolis
paradisíaca, de praias e alta qualidade de
vida e a vivida por seus moradores, e do
trânsito e a (i)mobilidade urbana.
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PLANETA ∑
MomokoSeto. Ani. FRA. 12’
Em PLANETA ∑ criaturas gigantes
ficaram presas dentro do gelo. Explosões
submarinas provoracaram um aquecimento global e uma nova vida começa para os
animais.
PLANO ABERTO
Elder Barbosa. Doc. BRA. 26’
Jovens ativistas vivem e constroem novas
formas de resistência nas periferias do
Rio de Janeiro.
SEU JOSÉ
Sileno Alexandre. Doc. BRA. 14’
Sozinho com um barco a remo, Seu José
retira eletrodomésticos, móveis, materiais
de construção e já até construiu um píer
com madeiras retiradas do rio. Ele segue
com esse trabalho solitário de recuperar
a vida que existe nesse pequeno paraíso.
SILÊNCIO
Bianca Rêgo. Doc. BRA. 18’
Questões de gênero, machismo, racismo,
leis equivocadas e assuntos que rondam a
contemporaneidade no Brasil.
STILL LIFE BAABA
KULKA
Wojciech Hoffmann. Ani. POL. 4’
Medo, pavor e
preocupações estão em oposição ao sentimento de felicidade e tranquilidade. Alguns desses sentimentos desconfortáveis
têm suas raízes em uma atitude social
descrito por Erich Fromm: ter ou ser.

CURTAS
SUBINDO A ESCADA: O PAPEL DE UM
PROGRAMA DE MITIGAÇÃO DA POBREZA
NUM VILAREJO NO NORTE DO GANA
Karin Slater e Timothy Doh. Doc. ZAF. 38’

Poderiam quatro cabras e duas galinhas
mudar uma vida? Se você vive no distrito
do Norte rural no Gana, a resposta é sim.

TARJA PRETA
Márcio Farias. Doc. BRA. 24’
Itacuruba, uma pequena cidade do
interior do Brasil tem o maior número
percentual de pessoas que sofrem de
depressão no País.

THE SUIT
Moreno Nour. Ani. EUA. 3’
Um curta sobre um homem de outro
planeta preso em um terno tentando
viver na terra!
UM RIO EM DISPUTA
Marcio Isensee e Sá. Doc. BRA. 22’
Às vésperas de perderem suas terras para
mais uma usina hidrelétrica, comunidades
do Rio Tapajós, um dos mais preservados
do país, preparam-se para defender o que
é seu.
VERMELHO
Ario Saffarzadegan. Ani. IRN. 2’
Uma diferente e curta história sobre
Chapeuzinho Vermelho.

TARTARUS
Cassio Domingos. Fic. BRA. 15’
Alice é uma jovem de 26 anos. Após o
suicídio de sua tia Giovana, vítima do
trabalho escravo contemporâneo, Alice é
obrigada pelo dono da confecção de roupas clandestina a substituí-la para quitar a
dívida que a tia deixou.
TECNOLOGIA MINEIRA ROMANA
Rui Pedro Lamy. Doc. PRT. 19’
No norte de Portugal encontra-se uma
das mais importantes áreas mineiras
de ouro de todo o Império Romano.
Enormes frentes de trabalho a céu
aberto, profundas galerias e uma complexa rede hidráulica de canais ainda hoje
impressionam pela sua extensão e estado
de conservação.

VIDA COMO RIZOMA
Lisi Kieling. Doc. BRA. 13’
Klaus Volkmann é um homem que leva
uma vida simples com uma visão positiva do mundo. Ele mostra como nossa
existência pode se ramificar em qualquer
ponto e para qualquer direção, como um
rizoma.
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MOSTRA CINEMATECA DA EMBAIXADA DA FRANÇA
Sinopses

A CORRIDA
Michael Le Meur. Ani. FRA. 15’
Legendas em espanhol
Reflexão sobre o ritmo acelerado e
corrido em que vive o homem moderno e
a contradição com o mundo finito e lento
em que está inserido.
O JARDIM ENCANTADO
Viviane Karpp. Ani. FRA. 3’
Legendas em espanhol
Alain, um ecologista radical, vive em paz
com seus companheiros animais, vegetais
e musicais. Um certo Sr. X vive na casa
ao lado.
NADIRA E A MALVA
Sabine Allard, Marie-JoLong e Rémi
Dumas. Ani. FRA. 3’
Legendas em espanhol
A história de uma menina e sua relação
especial com uma planta que cresce
selvagem ao entre as calçadas de Marselha:
a malva. Este é o primeiro de quatro filmes
de uma série chamada “Colhendo frutos,
urbanidade pela raiz”.
NEVE E AS ÁRVORES MÁGICAS
Antoine Lanciaux, Sophie Roze eBenoît
Chieux. Ani. FRA. 4 curtas total de 51’
Legendas em espanhol
No dia anterior das férias, Prune deixa
seus pais para a tradicional “saída escolar
do fim de ano”. Mas uma tempestade de
neve incrível cai sobre a cidade... Este
magnífico conto de inverno é precedido
de 3 histórias charmosas, onde as árvores
animam e jogam a cada vez um papel
inesperado.
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O LINGUADO ENTRE A ÁGUA E A AREIA
Angèle Chiodo. Ani. FRA. 15’
Legendas em espanhol
O linguado é um peixe assimétrico.
Recentemente,
uma
equipe
de
pesquisadores tentou explicar esse enigma
da evolução.

O SEGREDO DO GELO
Loïc Fontimpe. Ani. FRA. 15’
Legendas em espanhol
A epopéia do glaciólogo pioneiro Claude
Lorius, que em 1956, ainda jovem
estudante, parte estudar a Antártica.

OS PÉS VERDES
Elsa Duhamel. Ani. FRA. 4’
Legendas em espanhol
Jeanine e Alain, franceses de origem
argelina, vivem no norte da França, onde
criaram um jardim mediterrânico.

PINCHAQUE, A ANTA COLOMBIANA
Caroline Attia-Larivière. Ani. FRA. 5’
Legendas em espanhol
Pinchaque é uma espécie de anta
descoberta por dois cientistas franceses
no século 19, durante uma expedição na
Colômbia. De Paris a Bogotá, o filme vai
ao encontro deste animal, importante para
a preservação da biodiversidade e em sua
relação com as comunidades locais.

PLÁSTICO E VIDRO
Tessa Joosse. Doc. FRA. 9’
Legendas em espanhol
Numa fábrica de reciclagem no norte
da França, as máquinas dançam, os
trabalhadores cantam, os motoristas de
caminhão quase dançam um balé. O filme
mostra o processo da reciclagem feita à
mão e por máquinas impressionantes.

TANTA FLORESTA
BurcuSankur e Geoffrey Godet. Ani. FRA. 3’

Legendas em espanhol
baseado no poema de Jacques Prévert,
o filme destaca a ironia de que
jornais impressos nos alertam sobre
desmatamento apesar de serem feitos de
papel.

A POESIA SURREAL DE ROBERT DESNOS EM 13 FILMES DE ANIMAÇÃO
Robert Desnos nasceu em 1900 na cidade de Paris. Em 1922 publicou o
seu primeiro livro, uma compilação de aforismos surrealistas intitulada
Rrose Selavy, e que o colocou entre os mais proeminentes poetas do
movimento surrealista. Publicou Language Cuit em 1923 e Deuil par
Deuil em 1924, ano em que também assumiu os cargos de redator
da revista La Révolution Surréaliste. Aprisionado nos inícios do ano
de 1944 durante a ocupação nazista na França, foi transferido para
Auschwitz e, mais tarde, para o campo de concentração de Terezin,
na antiga Checoslováquia, onde faleceu a 8 de junho de 1945, pouco
tempo antes da libertação dos prisioneiros pelas tropas aliadas. Em
1953 foi publicado Domaine public, livro que reúne o essencial da sua
obra poética. Nesta Mostra, serão apresentados 13 filmes curtasmetragens de animação narrados com suas belíssimas poesias.
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