


Segunda-feira
30/05



19h
SESSÃO ESPECIAL

Eami
Ficção I Paraguai, Argentina, México, Holanda, EUA, França, Alemanha I 
2022 I 75’
Direção: Paz Encina
Sinopse: A Asojá voa, a mulher-deusa-pássaro que transmuta o espírito. Ela 
era um tigre, ela era uma planta, ela era uma onça e hoje é uma menina que 
deve curar sua dor.
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Terça-feira
31/05



13h30
MOSTRA DE VIDEOCLIPES

Chorar
MT I 2021 I 4’  
Direção: Juliana Segóvia
Intérprete: Karola Nunes, Pacha Ana Feat. Curumin
Autor: Pacha Ana

Oyá Ê
AL I 2021 I 5’ 
Direção: Anderson Barbosa
Intérprete: Naná Martins
Autor: Naná Martins

Lamento de Força Travesti
PE I 2021 I 4’
Direção: Renna
Intérprete: Renna e Gabi Benedita
Autor: Helen Maria

Meu Amorzim
PE I 2020 I 5’ 
Direção: Tiago Martins Rêgo
Intérprete: Pc Silva
Autor: PC Silva

Odoyá
BA I 2021 I 3’
Direção: Udi Santos e Fanny Oliveira
Intérprete: Udi Santos
Autor: Udi Santos

You Can’t Bow Down
GO I 2021 I 4’
Direção: Jairo Resenrods
Intérprete: Monday Riders
Autor: Jairo Resenrods, Wagner Felix, Paulo Meneses, Marcos De Sensi, 
Renato Teixeira

Agrocypher II
MT I 2021 I 7’ 
Direção: Perseu Azul e Heitor Gomes
Intérprete: Ahgave
Autor: Ahgave, Pacha Ana e Dj Taba - Beats: Xinn beats/Ahgave/Laza
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Contramão 
GO I 2021 I 3’
Direção: Kelvy Alves e Sandro Almeida
Intérprete: Alves
Autor: Alves

Um Dia de Fúria
SP I 2021 I 5’
Direção: Brunno Bimbati
Intérprete: Fudsgang
Autor: Fudsgang

The Kids for Nothing
RS I 2021 I 2’ 
Direção: Jus Nino 
Intérprete: Banda Kids for Nothing
Autor: Jus Nino e Jhonny Rigoni

Dearly Beloved
GO I 2021 I 4’
Direção: Isaac Brum Souza
Intérprete: Annëto
Autor: Annëto

Sair por Aí
MT I 2022 I 3’  
Direção: Marcelo Sant’Anna
Intérprete: Pedro Cardoso e Natália Terra
Autor: Pedro Cardoso

15h
MOSTRA WASHINGTON NOVAES

Água, Barro E Asfalto: Atravessadas 
Doc | Brasil-PA | 18’ | 2021
Direção: Amérika Bonifácio
Sinopse: Água, barro e asfalto: Atravessadas é um vídeo performance 
documental sonhado pela artista Amérika Bonifácio, que narra a trajetória da 
ancestralidade preta e ribeirinha da família Santos, em especial a narrativa 
de Nazira dos Santos, avó da artista, com relatos de lutas e vivências que 
entrelaçam os caminhos do Marajó a Belém. O filme conta com figuras que 
marcaram a construção da artista enquanto pessoa, como a mãe, tias, tios e 
vizinhos mais antigos. Além de contar as batalhas e conquistas das mulheres 
de sua família, também mostram um pouco da história da construção do 
bairro do Barreiro, as mudanças e os avanços. 
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Barragem 
Doc | Brasil-RJ | 96’ | 2021
Direção: Eduardo Ades
Sinopse: Após o maior desastre ambiental da história do país - o rompimento 
da barragem da Samarco, em Mariana - inicia-se o difícil processo de 
reparação às centenas de famílias desabrigadas. A mineradora nega ou 
posterga o reconhecimento de direitos, promovendo a desilusão e a desunião 
dos atingidos. Mas há quem resista. E, da luta, emerge o sentimento de 
comunidade e uma identidade.

17h30
MOSTRA DO CINEMA GOIANO

Até A Luz Voltar 
Fic | 23’ | 2022
Direção: Alana Ferreira
Sinopse: Nino vive na pequena cidade de Nova Canaã. Em meio aos 
obstáculos da vida, ela busca na religiosidade e nas expressões de sua 
sexualidade formas de se ver livre da sensação de abandono e exploração.

Por Que Não Eu?
Doc | 30’ | 2021
Direção: Renata Rosa Franco
Sinopse: Quatro mulheres falam sobre os desafios enfrentados para se 
inserirem em profissões ou áreas consideradas “masculinas”. As reflexões 
feitas por elas mostram as semelhanças e as diferenças no enfrentamento do 
machismo, especialmente no âmbito da educação e do trabalho.

Nossa Vity 
Doc | 19’ | 2021
Direção: Brian Ream
Sinopse: Uma jovem mãe de Goiânia tenta fazer carreira enfrentando a 
pandemia e tempos econômicos instáveis.

Eldorado 
Exp | 12’ | 2021
Direção: Emilliano Freitas e Juliana Freire
Sinopse: Em Eldorado, duas personagens derivam sobre os gatilhos de 
suas crises com o letal status quo - viável aos outros seres mergulhados no 
esquecimento – mas que torna a vida de todos inadequada neste planeta. 
Elas deixam pistas para se auto encontrar e resgatar esta cidade perdida 
de Eldorado simbólica, expressão máxima de poder, sabedoria e amor. Os 
diretores recorrem à ficcionalização de um mundo onde o fim é só o início, 
para tratarem de questões como territorialização e memória: pessoas isoladas 
vivem uma temporalidade marcada pelo eterno presente. Se os jogos de 
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conduta da sociedade se desenham ficcionalmente, esses dois seres errantes 
caminhando pelo coração da América Latina são metáforas das jornadas 
pessoais contra as supressões dos desejos. 

A Falta Dela 
Fic | 15’ | 2020 
Direção: Joyci Viegas
Sinopse: Um dia na vida de Bethânia, uma jovem professora de uma escola 
pública no centro de Goiânia.

19h30
MOSTRA WASHINGTON NOVAES

Benzedeira 
Doc | Brasil-PA | 15’ | 2021
Direção: San Marcelo e Pedro Olaia
Sinopse: O curta imerge no universo da benzedeira Maria do Bairro, que 
escolheu o silêncio para dividir a sabedoria que lhe foi confiada. Esta ciência 
da natureza se esconde ao longe em uma ilha na comunidade do Tamatateua, 
interior do município de Bragança. Manoel Amorim, conhecido como Maria 
do Bairro, a bicha preta conhecedora de ervas e benzedor, se dedica à cura 
do corpo e da alma de quem a procura. O saber que a habita não vem do 
achismo, mas sim da vivência e resistência direta com a natureza, seus 
espíritos e filosofia. 

Mar Concreto 
Doc | Brasil-RJ | 14’ | 2021
Direção: Julia Naidin
Sinopse: Como um exercício de resistência, Sônia acompanha o processo de 
erosão que vem sendo causado pelo mar que, dia a dia, avança pela praia se 
aproximando do muro de sua casa. Ela faz registros diários desse processo e 
por meio deles constrói um vínculo afetivo com um território que desaparece, 
uma prosa solitária que desafia a tragédia final.

Nós 
Doc | Brasil-PE | 84’ | 2021
Direção: Letícia Simões
Sinopse: Seis artistas partilharam suas experiências em relação aos lugares 
onde nasceram: seja por homofobia, machismo, cultura do estupro ou o 
predomínio de uma ideologia de extrema-direita, os seis personagens de Nós 
abandonaram o lugar onde nasceram para ir em busca de suas identidades. 
No caminho, refletem sobre a ideia de pertencimento e o sentido da criação. 
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Quarta-feira
01/06
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Mostra Washington Novaes

A Sentença De Pawa 
Doc | Brasil-DF | 19’ | 2020 
Direção: Shãtsi (Alexandrina) Piyãko, Juliana Amorim e José Pimenta
Sinopse: Narrada em primeira pessoa, esta obra apresenta um olhar sobre a 
arte da tecelagem das mulheres ashaninka da aldeia Apiwtxa, Terra Indígena 
Kampa do rio Amônia (Acre). Atividade exclusivamente feminina, a tecelagem 
ashaninka envolve histórias mitológicas, saberes ecológicos e conhecimentos 
técnicos minuciosos, transmitidos de geração em geração. Ela é parte 
fundamental do modo de estar no mundo de uma mulher ashaninka.

Castelo de Terra 
Doc | Brasil-MG | 95’| 2020
Direção: Oriane Descout 
Sinopse: Nem sempre é possível saber onde nossos anseios podem nos 
levar. Quando a cineasta francesa Oriane Descout iniciou sua jornada, não 
imaginava que o destino a levaria para o interior do Brasil. Guiada pelo 
sonho da criação de uma utopia anticapitalista, chegou em Rio Pomba, 
estado de Minas Gerais e conheceu seu companheiro Márcio, “Marreco”, e a 
agroecologia. Ela registrou, em primeira pessoa, os desafios enfrentados na 
construção de uma sociedade no campo, coletiva, autogerida, sustentável e 
ecológica, ao longo de uma jornada de sete anos. Como símbolos dos sonhos 
e angústias do casal, animações se sobrepõem às cenas filmadas. E assim, 
Oriane erigiu seu utópico Castelo de Terra.

17h30
MOSTRA DO CINEMA GOIANO

Antiquíssimo 
Fic | 5’ | 2021
Direção: Laura Freitas
Sinopse: Ignorando a influência capitalista, a violência vem sendo cada vez 
mais legitimada pelas grandes mídias tecnológicas, que reeditam o ‘velho’ 
fazendo apologia ao ‘ novo’.

Ritual Sagrado Kuarup: Entre o Luto e o Recomeço 
Doc | 26’ | 2022
Direção: Rosa Berardo
Sinopse: Este filme documenta o ritual sagrado Kuarup Kamaiurá, de 2021, 
onde cinco membros da comunidade morreram de Covid-19. O filme foi 
realizado com a coparticipação de jovens indígenas, que operaram a câmera, 
fazendo a fotografia, participaram da edição decidindo onde fazer os cortes e 
a montagem das imagens, e a narração foi feita por uma jovem líder indígena. 



O filme é fruto de um projeto de ensino de vídeo na aldeia Kamaiura, 
ministrado pela Universidade Federal de Goiás.

Memby 
Exp | 18’ |  2020
Direção: Rafael Castanheira Parrode
Sinopse: Num sonho me encontrei com os ancestrais.

Capim-Navalha 
Doc | 17’ | 2022 
Direção: Michel Queiroz
Sinopse: Capim-Navalha é sobre pessoas transvestigêneres que vivem, 
habitam e ‘re-existem’ na Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás. 
Temos como protagonistas Gustavo e Gaé, homens trans que abrem sua vida 
e pele aos olhos da câmera.

Maykon 
Doc | 7’ | 2022
Direção: Sildênia Santos, PH Macedo e Pollyanna Marques
Sinopse: Maykon é um jovem maranhense nascido na cidade de Riachão 
que sonha em ser psicólogo, mas para isso precisou se mudar do interior do 
Maranhão para a capital goiana. 

Tempo De Silêncio
Doc | 21’ | 2022
Direção: Luiz Gonçalves
Sinopse: Estercio Marquez Cunha é um dos compositores mais prolíficos do 
cerrado. Nascido em Goiatuba, em 1941, foi o primeiro - e por muitos anos 
também o único - compositor goiano a aderir ao Modernismo na música. 
Neste curta-ensaio, em que sua música e suas ideias são retratadas, Estercio 
nos faz um apelo: que sejamos de fato donos de nossa percepção, pois 
nossa liberdade enquanto indivíduos jamais dispensa o ato de perceber, cada 
um à própria maneira, o mundo.

19h30
MOSTRA WASHINGTON NOVAES

Tapajós Ameaçado 
Doc | Brasil-SP | 26’ | 2021
Direção: Thomaz Pedro
Sinopse: Os povos indígenas que habitam as margens do Rio Tapajós, 
na Amazônia Brasileira, estão sendo ameaçados. Grandes projetos de 
infraestrutura como ferrovias, hidrovias, agronegócio e mineração estão em 
desenvolvimento na região como parte do processo de expansão do capital 
internacional sobre a floresta. O documentário acompanha mais de vinte 
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lideranças indígenas para escutar de perto o que elas têm a nos dizer. A luta 
desses povos para manter seus modos de vida é essencial para conservar a 
floresta em pé e o rio vivo.

De Onde Viemos, Para Onde Vamos 
Doc | Brasil-GO | 97 min | 2021
Direção: Rochane Torres. 
Sinopse: Conflito de identidade, perda das formas tradicionais de vida e 
resistência do povo Iny, na Ilha do Bananal. O passado e o presente nas 
experiências atuais.
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15h
MOSTRA WASHINGTON NOVAES

Pinjawuli: O Veneno Me Alcançou 
Doc | Brasil-MT | 2’ | 2021 
Direção: Bih Kezo
Sinopse: Entre a ficção e o documentário, o filme é baseado em um sonho 
do próprio diretor do filme, Bih Kezo. Os povos Manoki e Myky sabem que 
os seres que compartilham o mundo com os humanos estão pedindo ajuda, 
sobretudo, para os indígenas, que conhecem a existência das Mju’u, as 
mães da terra. No filme, o avião persegue Bih por todas as partes da aldeia, 
assim como na realidade: as aeronaves que passam veneno nas lavouras 
vizinhas sobrevoam constantemente a aldeia Paredão, em Brasnorte-MT. 
Sempre na época após o plantio, a comunidade sente o cheiro de veneno 
dentro da aldeia, o que causa grande preocupação às famílias, considerando 
o crescente número de agrotóxicos que vêm sendo liberados no Brasil, 
sobretudo nos últimos cinco anos.

Um Corpo em Fushima (A Body in Fukushima)
Doc | Japão/EUA | 114’ | 2021
Direção: Eiko Otake
Sinopse: A Body in Fukushima é um filme criado pela dançarina Eiko Otake e 
consiste em fotografias, intertítulos e uma trilha original. As fotografias foram 
selecionadas entre dezenas de milhares tiradas pelo historiador/fotógrafo 
William Johnston retratando Otake sozinha nas paisagens surreais do colapso 
pós-nuclear de Fukushima, no Japão. Otake editou o filme e o som, que inclui 
música original de David Harrington, do Kronos Quartet. Ao longo de suas 
cinco visitas, entre 2014 e 2019, Eiko está em constante diálogo com um 
ambiente pós-apocalíptico enquanto navega em um terreno em mudança ao 
longo de cinco anos.

17h30
MOSTRA DO CINEMA GOIANO

Por Dentro [Goiânia] 
Exp | 15’ | 2021
Direção: Gustavo Silvestre e Larry Machado 
Sinopse: Por Dentro [Goiânia] se faz um passeio poético pela cidade. Um 
corpo atravessado, em constante movimento, a cidade que o habita, a cidade 
que se transforma, a cidade que transborda.

Conto dos Lobos 
Fic | 19’ | 2022
Direção: Matheus Amorim
Sinopse: Em uma pequena cidade interiorana, uma adolescente com 



deficiência visual almeja chegar à casa de sua avó, mas os encontros pelos 
caminhos nem sempre são seguros.

São Jorge, Terra De Cultivo  
Doc | 22’ | 2022
Direção: Natália Vitral e Flávio Teixeira
Sinopse: No Interior de Goiás, a história da chegada de um Santo que 
transformou um antigo garimpo de cristal na vila São Jorge.

O Retrato Do Mal 
Ani | 9’ | 2021
Direção: Márcio Jr. e Márcia Deretti
Sinopse: Por séculos, muitos artistas têm sido vaidosos, arrogantes e 
pretensiosos. Mas ninguém como Gascon, que dedicou toda a sua existência 
à procura da obra-prima do horror. Baseado nos quadrinhos de Jayme Cortez.

Contigo Partirei 
Doc | 8’ | 2021 
Direção: Mikaela E. Pasa
Sinopse: O documentário curta-metragem Contigo Partirei acompanha a 
rotina atual de Vitelio Pasa, um homem de 69 anos, nascido em Ibarama, 
uma pequena Colônia localizada na serra gaúcha. Ele é casado com Júlia, 
e tem como filha Mikaela, que é a diretora deste documentário. Todos vivem 
na mesma casa na cidade de Goiânia, apesar dos familiares de Vitelio e Julia 
estarem no Sul. Eles se mudaram 20 anos atrás para Brasília à procura de 
novas oportunidades, mas depois de se aposentarem decidiram morar em 
outra cidade e atualmente se encontram em Goiânia.  A princípio, parece 
apenas mais uma história comum, se não fosse revelado pelo próprio Vitelio 
que ele fora padre 20 anos atrás, tendo que deixar a batina para viver o que 
hoje é sua família. Sua relação com a igreja, suas viagens pelo Brasil em 
missão, as cartas que trocava com, agora, sua esposa e fotos antigas, são 
temas pelos quais Vitelio irá passar para reconduzir a história para o seu local 
de reflexão.

19h30
MOSTRA WASHINGTON NOVAES

Fragmentos de Gondwana 
Doc | Brasil-PE | 17’ | 2021
Direção: Adalberto Oliveira
Sinopse: Problemas antigos são expostos após o impacto do Óleo em Suape 
- PE, somando com o contexto atual em que o Brasil vive.
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Para Não Esquecer 
Doc | Brasil-GO | 73’ | 2022
Direção: Gabriel Leal
Sinopse: Muitas memórias foram perdidas por aqueles que vivem duas vidas, 
uma antes e uma após o acidente com o césio 137 em Goiânia, Goiás, Brasil. 
Odesson não pôde guardar nada anterior à 1987, além de suas lembranças. 
Pensando em preservar a história de sua família, ele conta sobre sua vida e a 
dos seus. Conta, também, como foram aqueles dias pela sua perspectiva.

21h
SESSÃO ESPECIAL: BÉLGICA

L’Or Vert
Doc | Bélgica | 84’ | 2019
Direção: Sergio Ghizzardi 
Sinopse: Num momento em que o preço do petróleo está no seu nível mais 
baixo e as esperanças de uma solução para descarbonizar os transportes 
parecem desaparecer, L’Or Vert conta a história de um projeto político, 
uma quimera industrial e energética e de um desastre ambiental: os 
biocombustíveis. Na linha de largada deste desafio energético, encontramos 
todos os aventureiros dos tempos modernos. Homens e ativistas políticos, 
científicos, industriais e petrolíferos. Seu lema: “Substituir o ouro negro pelo 
ouro verde!” Eles estão dispostos a apostar alto para encontrarem a nova 
energia e se tornarem os Rockefellers do século 21. 
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14h
MOSTRA WASHINGTON NOVAES

Luta Pela Terra 
Doc | Brasil-DF | 29’ | 2022
Direção: Camilla Shinoda e Tiago Aragão
Sinopse: Diversos povos indígenas se mobilizam em Brasília, Roraima e 
Amazonas frente a um importante julgamento no Supremo Tribunal Federal 
(STF). Em parceria com comunicadores indígenas do Conselho Indígena de 
Roraima (CIR) e com o Coletivo de Comunicadores Mura, o filme apresenta 
a Luta pela Terra nos três territórios, trazendo as diferentes tradições e 
estratégias que constroem esse forte processo de resistência coletiva.

Castanhal 
Doc | Brasil-AM/SP | 25’ | 2020
Direção: Marques Casara e Rodrigo Chagas  
Sinopse: No sul do estado do Amazonas, a coleta dos frutos das castanheiras 
perdura por gerações de extrativistas. A riqueza da floresta é também 
o sustento das famílias que habitam às margens dos seus rios. Assim, 
enquanto o progresso do agronegócio insiste em derrubar e queimar, quem 
cuida das árvores centenárias teme pelo futuro da Amazônia brasileira – e da 
própria vida.

Herança Maldita: Do Ciclo Do Ouro Ao Neoliberalismo 
Doc | Brasil-MG | 116’ | 2021
Direção: Tomás Amaral
Sinopse: Seguindo os rastros de destruição dos dois maiores crimes 
ambientais das últimas décadas no Brasil: o rompimento de barragens 
de rejeitos em Mariana e Brumadinho, o documentário discute o modelo 
da mineração em Minas Gerais. Ativistas e moradores de comunidades 
atingidas denunciam os impactos da mineração em seus territórios, culturas, 
economias e em todo o ecossistema.

17h30
MOSTRA BECOS DA MINHA TERRA

Bola da Vez 
Fic | 16’ | 2022
Direção: Elder Patrick. 
Sinopse: Entre encontros e desencontros, esquecimento e memória, um 
grupo de crianças nos guia pela infância, pelas raízes e por paisagens 
escondidas da Cidade de Goiás.



Tic Tac 
Exp | 6’ | 2021
Direção: Luara Moraes Leão
Sinopse: Uma garota que está vivendo um momento de mudanças, tenta 
escapar de ser assassinada por uma figura mítica encapuzada causando em 
si um refúgio mental da sua realidade.

Conquista Do Espaço 
Doc | 15’ | 2022
Direção: César Rodrigues Pulido 
Sinopse: Uma família camponesa e um grupo de estudantes de cinema 
mergulham no interior na busca de espaços de liberdade.

Da Sentença à Forca 
Doc | 9’ | 2021
Direção: João Dorneles 
Sinopse: Presos a caminho da boa morte. Cortejo de despedida, angústia e 
gritos de liberdade, festa para a sociedade da sua época! Com a corda da 
forca estendida, o levando para o juízo final. 

Rio de Memórias 
Doc | 15’ | 2020
Direção: Gleidson de Oliveira Moreira
Sinopse: Rio de Memórias é um documentário do diretor Gleidson de Oliveira 
Moreira, em parceria com a LR Produções, cujas protagonistas são duas 
lavadeiras (mãe e filha) da Cidade de Goiás. Suas histórias estão imbricadas 
na mesma experiência de vida, embora seus marcadores geracionais 
sejam distintos. Viver como lavadeiras de ganho em uma cidade de origem 
colonial, marcada pelo machismo, racismo e conservadorismo, implicou 
enfrentar olhares de indiferença e subalternidade ao longo do tempo histórico. 
Embora o ofício tenha desaparecido dos córregos e rios na década de 1970, 
a lavação de ganho deixou muitas memórias nessas mulheres. O filme 
mostra que desempenhavam um trabalho imprescindível porque mantinham 
apresentáveis corpos privados em espaços públicos. Rio de Memórias é um 
filme sobre memórias exiladas obtidas em etnografias dos intervalos, lugares 
interditos, que ao mesmo tempo é impactante e nostálgico. 
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19h
SESSÃO ESPECIAL

Adeus, Capitão 
Doc | Brasil-PE I 175’ | 2022
Direção: Vincent Carelli e Tita
Sinopse:  Adeus Capitão narra a saga de um grande chefe. O Capitão 
Krohokrenhum, do povo Gavião do sul do Pará, conta para suas filhas 
e netas da sua epopeia nas guerras de “índio bravo” ao contato como o 
homem “branco”, da hecatombe do contágio ao fim do mundo Gavião, do 
trabalho escravo na coleta de castanha à conquista da sua independência. 
Krohokrenhum lidera então um movimento de reconstrução da memória do 
seu povo, no qual o próprio diretor Vincent Carelli se implica com sua câmera 
VHS.
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MOSTRA BECOS DA MINHA TERRA

Capitão Tocha 
Fic | 16’ | 2022
Direção: Matheus Amorim
Sinopse: Pedro, um menino aficionado por super-heróis, certo dia encontra 
um boneco diferente, esquecido embaixo da cama de seu amigo.

Quando as pupilas se dilatam? 
Exp | 22’ | 2022
Direção: Laura Freitas
Sinopse: Em busca de sua ancestralidade, Laura investiga as fotografias 
post-mortem herdadas de sua bisavó.

Devoção D’Abadiinha 
Doc | 11’ | 2020
Direção: Lucinete Morais e Thaynara Rezende
Sinopse: Devoção D’Abadiinha é um filme de bolso, etnobiográfico, que 
apresenta a derradeira voz da foliã e devota Abadiinha durante a pandemia 
em que as manifestações populares estão suspensas.

Bordando Cidadania 
Doc | 26’ | 2022
Direção: Vincent G. Gielen. 
Sinopse: Através do projeto de inclusão social “Projeto Cabocla - Bordando 
Cidadania”, Milena Curado traz a prática do bordado para a penitenciária da 
cidade de Goiás, transformando o ambiente carcerário e a vida de muitas 
pessoas.
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Goyania – Outubro Ou Nada  
Doc | Brasil-GO | 29’ | 2022 
Direção: Uliana Duarte
Sinopse: A partir da observação e remontagem de imagens e sons de 
arquivo de diferentes épocas e autorias, uma mulher realiza um filme-carta 
endereçado à sua cidade natal.



Kombinat 
Doc | Suíça | 76’ | 2020
Direção: Gabriel Tejedor. 
Produção: Xavier Derigo
Sinopse: Magnitogorsk é uma cidade industrial, no coração da Rússia, que 
vive à sombra das chaminés enferrujadas de sua gigantesca siderurgia. 
Lena, uma jovem mãe, filha de metalúrgicos, ensina salsa, uma das muitas 
atividades organizadas pelo Kombinat. Sasha encontrou uma maneira 
de escapar da pressão diária na siderúrgica. Seu irmão, Guenia, e sua 
esposa decidiram deixar a cidade e sua poluição permanente, que causou a 
deficiência mental de sua filha.
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O Dente do Dragão 
Exp | Brasil-GO | 27’ | 2022
Direção: Rafael Castanheira Parrode 
Sinopse: Ao ser morto o dragão Cadmo liberou uma maldição espalhada feito 
pó pela cidade de Goiânia.

Quem De Direito 
Doc | Brasil-RJ | 21’ | 2022
Direção: Ana Galizia
Sinopse: A organização popular pelo acesso à terra marca o território do Vale 
do Guapiaçu (Cachoeiras de Macacu, RJ), as mobilizações recentes contra 
um projeto de barragem colocam a água, também, como elemento de disputa. 

I’m So Sorry (Wu Qu Lai Chu)
Doc| Hong Kong/França/Holanda | 96’ | 2021
Direção: Zhao Liang
Sinopse: Ancorado em um homem cuja busca humaniza as mudanças 
globais, este filme traça os eventos históricos e a situação atual do desastre 
nuclear em toda a sociedade humana. Cada sítio nuclear que ele revisita 
representa uma temporalidade específica - Fukushima, Japão, como o 
presente em curso; Semipalatinsk, Cazaquistão, como o passado oculto; 
Chernobyl, na Ucrânia, como o presente para sempre alienado; e Onkalo, 
na Finlândia, como o futuro do futuro. A narrativa criada por meio da 
desconstrução e reconstrução de histórias oferece um novo espaço para 
refletir sobre questões nucleares. Neste espaço, um panorama das paisagens 
apocalípticas globais após o desastre nuclear, bem como a vida cotidiana dos 
humanos nessas terras, é trazido à vida. O filme, visualmente futurista, mas 
próximo da ficção científica cyberpunk, procura criar uma alegoria humana no 
presente.
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