ZONA NORTE

BEM-VINDOS
A UM NOVO ESPAÇO
DA PRODUÇÃO
CONTEMPORÂNEA
DE CURTASMETRAGENS
NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.

O Sesc CURTA!
Apresentamos uma nova janela para a difusão de curtas-metragens produzidos
no Estado do Rio de Janeiro. Organizado em etapas regionais, o projeto se dispõe
a incentivar a criação local e a valorizar os realizadores fluminenses ao promover
um espaço destinado à fruição artística e aos encontros e discussões sobre a
linguagem cinematográfica, os sistemas de produção e as relações políticas e
estéticas com o território.
Assegurar ambientes democráticos e amplos para a reflexão a respeito da
produção contemporânea de realizadores de diversas regiões do estado e
viabilizar um mapeamento do que está sendo imaginado nessas localidades são
os principais objetivos desta iniciativa. Desse modo, o Sesc RJ promove o acesso
à informação e ao conhecimento na área do audiovisual, proporcionando um
conjunto de circunstâncias necessárias à atividade do sensível e às inúmeras
formas de expressão artística.
Em 2021, estão sendo realizadas as edições CURTA! Baixada e CURTA! Zona Norte,
com mostras em formato virtual que exibem um panorama audiovisual recente
de ambas as regiões, além de debates, masterclasses e oficinas que almejam
colaborar para o aumento do repertório simbólico e o desenvolvimento de novos
olhares tanto do público-espectador quanto do público-artista.
Por meio da realização deste projeto, o Sesc RJ manifesta um trabalho educativo
e artístico, estampando em sua programação uma diversidade de estilos,
temáticas e autores, papel fundamental na promoção do diálogo entre os
diferentes gêneros, técnicas e territórios no universo da cultura.

O Sesc CURTA! Zona Norte ocorre em ambiente virtual de 16 a 30 de setembro
de 2021, com uma programação composta por 12 filmes finalizados entre 2017
e 2021, uma retrospectiva do realizador David Amen, artista homenageado desta
edição, e ações formativas concebidas no intuito de aproximar o público da
linguagem cinematográfica e de um recorte da própria filmografia construída
neste território.
As obras selecionadas, de cerca de 20 realizadoras e realizadores, foram
concebidas a partir de diversos bairros da região e abordam temas como a
vida e o cotidiano no subúrbio, performatividades de gêneros, manifestação
expressa das sexualidades em diversos contextos, fabulações e distopias,
crise econômica, performance, resgate histórico e religiões afro-brasileiras. De
trajetórias múltiplas, os curtas-metragens apresentam questões conectadas à
cidade do Rio de Janeiro e aos bairros da Zona Norte carioca ou são realizados
por equipes oriundas desses locais, mas que propõem histórias, narrativas e
experiências diversas.
Realizar uma mostra de cinema on-line requer cuidados e reflexões que dizem
respeito a como os filmes são exibidos e, consequentemente, a como o público
se relaciona com eles. Nessa perspectiva, o Sesc CURTA! Zona Norte reafirma
a estreita relação entre fruição e formação ao oferecer uma mesa de abertura
que tratará dos processos curatoriais desta seleção, uma masterclass com
a professora e pesquisadora Talitha Ferraz sobre os usos da nostalgia e as
práticas de cine-ativismo, uma oficina com Davi Amen abordando a relação
entre a produção audiovisual e a periferia e, por fim, um encontro destinado
aos artistas, produtores, cineclubistas, pesquisadores, espectadores e atores
diversos do cinema e do audiovisual presentes neste território e no Estado do
Rio de Janeiro.

SESSÃO ZONA NORTE 01
Classificação indicativa: 16 anos
Duração: 43 min

FLOR E ESPINHO

Direção de Luz Mariana e Rodrigo Mends
(Coletivo CRUA)

5 min | 2017 | 14 anos
Em um clima “Noir Carioca”, o curta-metragem
conta a história de uma cantora de um bar da Zona
Portuária do Rio de Janeiro que, com sua beleza e voz
envolvente, desperta paixões que podem levar às últimas
consequências. Rio de Janeiro/RJ.

TODA CIDADE ANDA ESQUECIDA

Direção de Rogerio Cavalcante e Castro

25 min | 2017 | 10 anos
César está em depressão e mora em pleno centro do
carnaval carioca: a Lapa. Ele tenta fugir da folia quando,
por acaso, redescobre a alegria de viver ao conhecer
Silva, um homem em pleno vigor da vida e apaixonado
pelo carnaval. Rio de Janeiro/RJ.

CARNE

Direção de Mariana Jaspe

13 min | 2018 | 16 anos
Um jovem casal tem uma intensa e acalorada discussão
na piscina. Quando um deles entra na casa, o outro é
surpreendido por Àmân. Rio de Janeiro/RJ.

SESSÃO ZONA NORTE 02
Classificação indicativa: 14 anos
Duração: 49 min

VIGIA

Direção de João Victor Borges

22 min | 2019 | 14 anos
Num grande supermercado, Magno vigia meninos de
mochila nos corredores, enquanto a madrugada se arrasta
lentamente para Bismarck, o caixa. Rio de Janeiro/RJ.

PEQUENOS PEDAÇOS

Direção de Luan Monteiro de Lima.

17 min | 2019 | Livre
Isa tenta o vestibular pela segunda vez, a crise econômica
atinge sua família e seu corpo não responde como deveria.
Rio de Janeiro/RJ.

O PRAZER DE MATAR INSETOS
Direção de Leonardo Martinelli

10 min | 2020 | 10 anos
Em um futuro próximo, a crise climática atinge um ponto
irreversível. Uma freira e um padre se encontram para
conversar sobre o desaparecimento dos insetos. Rio de
Janeiro/RJ.

SESSÃO ZONA NORTE 03

Classificação indicativa: Livre
Duração: 38 min

UM CRAQUE ESQUECIDO
Direção de Ygor Lioi

18 min | 2018 | Livre
“Eis que começa o sonho! O sonho da maioria dos meninos
brasileiros, o de ser um craque de bola. Um deles, nascido
lá pelos idos de 1932 em Marechal Hermes, também
nutria esse sonho. No meio futebolístico se destacou e
ganhou um apelido curioso: “Ladrão de Bola”, Paulinho
Ladrão de Bola. Brilhou com as camisas do Madureira,
Botafogo, Fluminense, Náutico, Canto do Rio, Bonsucesso
e Seleção Carioca. Se outrora fora um craque, lembrado
por muitos, ovacionado por uns e odiado por tantos
outros, nos dias de hoje, não se lembra das coisas. O
célebre Paulo Roberto Falcão afirma que o jogador tem
duas mortes; a primeira quando pendura as chuteiras e, a
segunda, a sua morte física. Mas, a segunda, não seria o
esquecimento em vida?” Rio de Janeiro/RJ.

EMPAREDADAS

Direção de Talita Nascimento

8 min | 2017 | Livre
Através da linguagem documental-poética, o filme
contrasta a densa realidade cotidiana urbana
com a expressão de afeto através da performance
“Emparedadas”. Rio de Janeiro/RJ.

RESPEITA NOSSO SAGRADO

Direção de Gabriel Barbosa e Fernando Sousa

12 min | 2021 | Livre
Quando as teias de aranha se juntam elas podem
amarrar um leão, diz o provérbio africano. No florescer
da primavera carioca, mais de 500 objetos sagrados das
religiões afro-brasileiras foram transferidos para o Museu
da República, sob a reverência cerimonial das palmas
e cantigas de Babalorixás e Ialorixás do Candomblé e
Umbanda. O acervo com objetos sagrados foi apreendido
entre 1891 e 1946, período em que o Candomblé e a
Umbanda eram oficialmente criminalizados pelo estado
brasileiro. Exu acertou um pássaro ontem, com uma pedra
que ele lançou hoje. Laroyê! Rio de Janeiro/RJ.

SESSÃO ZONA NORTE 04
Classificação indicativa: 16 anos
Duração: 44 min

MC JESS

Direção de Carla Villa-Lobos

20 min | 2018 | 16 anos
Jéssica tem que enfrentar o preconceito cotidiano.
Encontra na arte uma forma de se expressar e superar
suas inseguranças. Rio de Janeiro/RJ.

AMAZONAS TILT

Direção de Descartes Jr., Germano Weiss, João de
Campos, Marcelo Aragão e Vanessa Rocha.

5 min | 2017 | Livre
JSegundo a mitologia Yanomami, o homem branco
pretende “zerar” a floresta. Dominando as almas, a
matéria-prima e o conhecimento nela presentes. O
que seria impossível. Mas enquanto jogam, produzem
Xawara. A fumaça do metal, mãe das guerras e das
epidemias, que pode, inclusive, calar os Xamãs.
Rio de Janeiro/RJ.

BLACKOUT - O FILME

Direção de Rossandra Leone

19 min | 2019 | 12 anos
Em um Rio de Janeiro futurista nada parece ter mudado.
Abuso de autoridade, violações de direitos, racismo e
machismo ainda dão o tom da relação do poder público
com a favela. Dessa vez, entretanto, algo parece estar
para mudar. Rio de Janeiro/RJ.

ESTA É MINHA CLASSE!
Direção de David Amen

SESSÃO HOMENAGEM
RETROSPECTIVA

19 min | 2009| 12 anos
Apresenta o grupo Classe D, amigos residentes na Zona
Norte, subúrbio e favelas do Rio que, a partir do envolvimento
com arte, construíram uma consciência crítica frente aos
principais problemas pré-estabelecidos na sociedade e
usam o Graffiti como sua principal ferramenta de ação
e outros meios de manifestação artísticas e sociais para
enfrentarem tudo isso expondo suas opiniões em relação
ao que está imposto. Rio de Janeiro/RJ.

Classificação indicativa: 12 anos
z Duração: 79 min

QUANDO VOCÊ CHEGOU MEU SANTO JÁ ESTAVA
Direção de David Amen

30 min | 2017 | 12 anos
Uma produção que resgata e dissemina histórias de
religiões de matriz africana no Complexo do Alemão. O
documentário aborda desde relatos de filhas que seguiram
os passos de suas mães (mesmo contra a vontade) até
pessoas que se desviaram da religião, mas em algum
momento foram atraídas de volta. Rio de Janeiro/RJ.

CONVERSA AFIADA:
E A MOBILIDADE COMO ANDA?

Direção de David Amen

5 min | 2018 | 12 anos
Por meio de uma conversa bem informal, dois jovens,
amigos, moradores dos Complexos da Penha e do
Alemão, falam sobre diversos assuntos relacionados à
mobilidade na cidade do Rio de Janeiro e questionam
políticas públicas que foram abandonadas pelo estado,
particularmente nas partes mais pobres da cidade.
Rio de Janeiro/RJ.

JULHO NEGRO

Direção de David Amen

12 min | 2021 | 12 anos
Com as poesias de Elaine Freitas narradas pela Mc
Martina, que vão se misturar com as explanações das
personagens e imagens de acervo do projeto, o filme vai
nos levar ao cerne do “Julho Negro”, ou seja, ao fundo
dessa ação que envolve sentimentos diversos na luta pela
vida. Teremos a chance de presenciar o que de fato é essa
iniciativa na representatividade da voz daquelas que se
dispõem a mudar o mundo por meio do confronto de ideias
políticas em prol do povo preto, favelado e trabalhador
em várias partes do mundo, assim demonstrando o que há
de potente nessa solidariedade global. Rio de Janeiro/RJ.

DONA JOSEFA

Direção de David Amen

13 min | 2021 | 12 anos
Conheçam a querida e gigante, Dona Josefa. Uma mulher
simples, nordestina que, na favela da Pedra do Sapo Complexo do Alemão, atua voluntariamente com reciclagem
e reaproveitamento de materiais sólidos e já começa a criar
novas expectativas na qualidade de vida no entorno de sua
casa onde se localiza seu ecoponto. Rio de Janeiro/RJ.

REALIZADOR
HOMENAGEADO

DAVID AMEN

É “CRIA” DO COMPLEXO DO ALEMÃO, COFUNDADOR E PRODUTOR
DE COMUNICAÇÃO DO INSTITUTO RAÍZES EM MOVIMENTO,
JORNALISTA, GRAFITEIRO E ILUSTRADOR.
Ao sair do exército no final dos anos 2000, Amen buscou novos desafios em direção
ao aprendizado, ao crescimento profissional e ao prazer pessoal. Junto com amigos,
fundou o Raízes em Movimento, no Complexo do Alemão, e ingressou em alguns
cursos de formação comunitária, arte e comunicação visual. Logo se identificou
com o graffiti e tudo o que poderia surgir a partir dele. Antes mesmo de entrar na
graduação de Comunicação Social na Facha (Faculdades Integradas Hélio Alonso),
já tinha conseguido um estágio na ONG CIEDS para alimentar um portal na internet
relacionado a temas sobre juventudes. De lá para cá, produzir comunicação tornouse parte principal das suas características de trabalho.
Formou o Coletivo Classe-D com um grupo de amigos que se conheceram pelas ruas
do Rio de Janeiro fazendo graffiti no início dos anos 2000, mas foi apenas em 2012
que parte desses profissionais começou a pensar profissionalmente suas habilidades
com produções artísticas e comunicação visual. A partir de então, o grupo tem
desenvolvido gradativamente seus aprendizados e a sua atuação no mercado.
No período da faculdade, de 2005 a 2009, teve oportunidade de trabalhar em
instituições e projetos que enriqueceram seus conhecimentos e formas de perceber o
mundo. Passou pelo Ibase (Organização fundada por Betinho de Souza), Observatório
de Favelas e CECIP - Centro de Criação de Imagem Popular. Realizou oficinas e
exposições em parceria com a FACHA, o Sesc, a Unisuam e a UFRJ. Foi consultor da
primeira turma do projeto Faveladoc, em 2014, quando foi produzido o documentário
“Copa Pra Alemão Ver”, lançado em quatro cidades da Bélgica e em Amsterdã, em
outubro daquele ano, e em 2016 assumiu a coordenação do projeto.
Hoje David Amen é grafiteiro, realizador audiovisual e produtor de comunicação e
artes visuais, sempre atuando de forma colaborativa em seus projetos.

FILMOGRAFIA
DONA JOSEFA
Documentário. 13 min. 2021. Direção,
roteiro, montagem e produção executiva.

A CRISE
Videoclipe (MC Rico Neurótico). 3 min.
2020. Direção, roteiro e produção.

JULHO NEGRO
Documentário. 12 min. 2021.
Direção, roteiro e montagem.

PENSE NO SEU VOTO
Websérie. 2018. Direção, produção
executiva e câmera.

RITMADO
Videoclipe (Ruan MC). 3 min. 2021.
Direção, câmera e montagem.

CONVERSA AFIADA:
E A MOBILIDADE COMO ANDA?
Documentário. 5 min. 2018.
Direção, roteiro e montagem.

QUANDO VOCÊ CHEGOU
MEU SANTO JÁ ESTAVA
Documentário. 30 min. 2017.
Direção e montagem.
ESTA É MINHA CLASSE!
Documentário. 19 min. 2009.
Direção e montagem

ATIVIDADES FORMATIVAS
MESA DE ABERTURA
Classificação indicativa: Livre
16/9 | 20h às 21h | Virtual | Gratuito
Mesa de abertura com os curadores do Sesc CURTA! Zona Norte e com David
Amen, realizador homenageado desta edição. Mediação de Jorge Cruz.

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E A PERIFERIA:
QUAL HISTÓRIA CONTAREMOS HOJE?
Classificação indicativa: a partir de 18 anos
21 e 22/9 | 18h às 20h | Virtual | Gratuito
David Amen ministra uma oficina sobre as possibilidades da produção audiovisual
no contexto da periferia, relacionando a sua experiência profissional com o fazer
artístico.

ENCONTRO COM REALIZADORES DA ZONA NORTE
Classificação indicativa: Livre
23/9 | 19h às 21h | Virtual | Gratuito
Encontro destinado aos artistas, produtores, cineclubistas, pesquisadores,
espectadores e atores diversos do cinema e do audiovisual da Zona Norte carioca
e do estado do Rio de Janeiro. Mediado pelo Sesc RJ, o encontro será realizado em
plataforma de vídeo, mediante inscrição, com o objetivo de promover um diálogo
entre artistas e público a respeito da produção audiovisual no território, com a
presença dos realizadores participantes do Sesc CURTA! Zona Norte.

ATIVIDADES FORMATIVAS
MASTERCLASS COM TALITHA FERRAZ
CINE-ATIVISMOS E SOBREVIVÊNCIA DE CINEMAS:
O PAPEL DA MEMÓRIA E DA NOSTALGIA
Classificação indicativa: a partir de 16 anos
29/9 | 19h às 21h | Virtual | Gratuito
Com os efeitos da pandemia do coronavírus, questionamentos sobre o passado, o
presente e o futuro dos cinemas se tornaram ainda mais recorrentes, acentuando
um antigo debate em torno da manutenção, preservação e reabertura de salas
exibidoras – em especial, cinemas de rua. Com base na noção de “cine-ativismo”,
a masterclass discutirá o papel da “memória da ida ao cinema” e da “nostalgia
ativa” nos engajamentos e lutas em prol da sobrevivência de cinemas.
Talitha Ferraz é mestre e doutora em Comunicação e Cultura, com ênfase em
mídia e mediações socioculturais, pela Escola de Comunicação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (ECO-UFRJ) e estágio doutoral na Universidade
Nova de Lisboa, tendo todas as formações apoiadas com recursos da Capes.
Realizou pós-doutorado no Centre for Cinema and Media Studies da Ghent
University (CIMS-UGent), também com auxílio da Capes. É professora da
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM Rio), onde atua como líder
do Grupo de Pesquisa Modos de Ver - Estudos das salas de cinema, exibição
e audiências cinematográficas (ESPM/CNPq), e do Programa de Pós-graduação
em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense (PPGCine-UFF).
É ainda pesquisadora associada à Coordenação Interdisciplinar de Estudos
Contemporâneos da UFRJ (CIEC-UFRJ) e membro das redes de pesquisa HoMER
Network - History of Moviegoing Exhibition and Reception; Cinema City Cultures e
International Media and Nostalgia Network (IMNN). Desenvolve pesquisas ligadas
aos estudos de cinema, memória e nostalgia, com foco nas experiências das
audiências e práticas de exibição cinematográfica.

FICHA TÉCNICA

REALIZAÇÃO
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SESC RIO DE JANEIRO

Presidência da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro Fecomércio RJ: Antonio Florencio de Queiroz Junior
Diretora Regional: Regina Pinho
Assessor de Projetos Especiais: Gilson dos Santos
Diretor de Desenvolvimento Institucional: Fabio Soares
Diretor de Programas Sociais: Fernando Alves da Silva
Gerente de Cultura: Márcia Rodrigues
Coordenadora Técnica da Gerência de Cultura: Christine Braga

CURADORIA E COORDENAÇÃO DO SESC CURTA! ZONA NORTE

Analista Técnico de Audiovisual da Gerência de Cultura: Leandro Luz
Analista de Cultura da Unidade Engenho de Dentro: Gabriela Farias
Analista de Cultura da Unidade Madureira: Francisco Quiorato
Analista de Cultura da Unidade Ramos: Luisa Antonitsch
Analista de Cultura da Unidade Tijuca: Maria Clara Rocha

EQUIPE UNIDADE ENGENHO DE DENTRO

Gerente: Felipe Carvalho
Coordenadora Técnica: Ana Christina A. dos Santos

EQUIPE UNIDADE MADUREIRA

Gerente: Marilene Rocha
Coordenadora Técnica: Kelly Pires

EQUIPE UNIDADE UNIDADE RAMOS

Gerente: Sérgio Parobé
Coordenadora Técnica: Jeanne Mazzei

EQUIPE UNIDADE TIJUCA

Gerente: Isabel Pereira
Coordenadora Técnica: Tatiana Santos Ferreira

TODA A PROGRAMAÇÃO
DO SESC CURTA!
É GRATUITA E ONLINE.
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