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Em 2019, assinalamos o 5º aniversário do Arché. É 
tempo para um duplo gesto, um olhar para trás, mas 
igualmente um virar para o horizonte em frente.
Vemos com alegria os passos até aqui percorridos, 
mas é também com expectativa que construímos 
diariamente o futuro.
Nestes 5 anos, passaram por nós realizadores e 
produtores de 53 projectos. Em 2018, acolhemos 3 
filmes do Arché na programação oficial do Doclisboa. 
Este ano, são 6. Outros têm viajado por outras salas, 
encontrando os seus espectadores e percorrendo o 
seu caminho.
Por outro lado, o Arché entra agora numa nova e 
entusiasmante etapa: com o apoio do programa 
Ibermedia, e em parceria com o festival Márgenes, 
com quem trabalhamos desde a primeira edição, 
criámos o projecto RAW: Residências Arché->Work, 
um programa que prevê a participação no Arché e 
no MRG//Work e uma residência artística em Lisboa 
entre os dois momentos.
Quisemos com isto continuar a lutar por colocar 
o eixo Lisboa-Madrid ao serviço de uma indústria 
plural e viva de cinema documental independente e 
incentivar as co-produções entre países Ibermedia, 
reforçando os laços entre redes ibero-americanas. 
É, pois, com alegria que este ano acolhemos um tão 
grande número de projectos do outro lado do mundo, 
da República Dominicana ao México, do Brasil ao Peru, 
da Argentina ao Paraguai, que chegam a Lisboa para 
partilharem connosco os seus projectos, os seus 
cinemas, as suas fronteiras.
Queremos, ainda, mencionar o alargamento do 
trabalho do Arché à crítica e investigação na área 
do cinema de não ficção com a criação da Oficina 
de Crítica e Investigação, que terá lugar em dois 
momentos e em duas cidades: em Lisboa, tutorada 
por Miquel Martí Freixas, e em Madrid, por Manuel 
Asín.
É nosso desejo que o Arché continue a rasgar e 
explorar fronteiras novas, acolhendo artistas, 
produtores, criadores, críticos e investigadores – um 
espaço que queremos cada vez mais plural, mais vivo, 
mais diverso.
Este caminho não teria sido possível sem todos 
aqueles que confiam em nós e nos acompanham: 
saudamos a Rádio e Televisão de Portugal, a 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e o 
Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, pelo 
apoio que dão aos realizadores e ao seu trabalho na 
atribuição dos prémios Arché; a Bienal Arte Jóven de 
Buenos Aires e o Márgenes, com quem temos ainda 
tanto para inventar; o Largo Residências e o Hangar 
– Centro de Investigação Artística, por acolherem 
as residências do RAW; e, claro, os jurados, os 
tutores, os participantes e todos os que nos visitam e 
acompanham, de braços abertos.

Bem-vindos ao Arché!

Arché

2019 marks the 5th anniversary of Arché. Time for a 
double movement: looking back, but also facing the 
horizon ahead. We watch the steps we’ve taken so 
far with joy, but we also build the future daily with 
expectation.
These past 5 years, we’ve welcomed directors and 
producers from 53 projects. In 2018, the official 
programme of Doclisboa hosted 3 Arché films. This 
year, there will be 6. Others have travelled through 
other venues, finding their audiences and making their 
way.
In addition, Arché is starting a new and exciting phase: 
with the support of the Ibermedia programme, and 
in partnership with the festival Márgenes, with which 
we’ve worked since the first edition, we created the 
project RAW – Arché Residencies>Work that comprises 
participating in Arché and in MRG//Work, and an 
artistic residency in Lisbon in-between.
Our intention is to keep struggling to place the 
Lisbon-Madrid axis in the service of a plural and 
lively independent documentary film industry and to 
foster co-productions between Ibermedia countries, 
thus strengthening the ties between Iberian America 
networks. So, it is with great joy that we welcome so 
many projects from the other side of the world, from 
the Dominican Republic to Mexico, from Brazil to Peru, 
from Argentina to Paraguay, coming to Lisbon to share 
their projects, their films and their frontiers with us.
We also wish to mention how Arché has extended its 
work to criticism and research in the field of non-
fiction films by setting up the Criticism and Research 
Workshop, taking place at two times and in two cities: 
in Lisbon, tutored by Miquel Martí Freixas, and in 
Madrid, by Manuel Asín.
Our ambition is for Arché to continue tearing and 
exploring new frontiers, welcoming artists, producers, 
creators, critics and researchers—an increasingly 
plural, lively and diverse place.
We would not have been able to go down this path 
without all those who trusted and follow us: we great 
Radio and Television of Portugal, the Faculty of Social 
and Human Sciences and Arquipélago – Contemporary 
Art Center for all their support to the young directors 
and their work by handing the Arché Awards; the 
Buenos Aires Young Art Biennale and Márgenes, with 
which we still have so much to come up with; Largo 
Residências and Hangar – Artistic Research Center, for 
embracing RAW residencies; and of course the jurors, 
tutors, participants and all those who pay us a visit and 
follow us with open arms.

Welcome to Arché!
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PRÉMIOS / AWARDS
Arché

• Prémio RTP para Melhor Projecto em Fase de Pós-produção
• RTP Award for Best Project in the Post Production Stage
Co-produção / Co-production (25000€ para longas-metragens / for feature-length films; 15000€ para curtas-
metragens / for short films)

Projectos Elegíveis / Eligible Projects

El empresario 
Mother Lode 
O Lugar Mais Seguro do Mundo

• Prémio NOVA / FCSH para Melhor Projecto das Oficinas Arché
• NOVA / FCSH Award for Best Arché Workshop Project
1000€

Projectos Elegíveis / Eligible Projects

A Land of Streaming Water
Azul 
Babado 
El empresario 
La memoria de las mariposas 
Los últimos 
Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada que respiraba suspiraba, y cada vez que pensaba, 
pensaba en ti 
Mother Lode 
Mussolini mi ha detto 
O Lugar Mais Seguro do Mundo 
Pepe, la Imaginación en el Tercer Cine
Sobre las Nubes

• Prémio Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas para Melhor Projecto em Fase de Escrita 
Residência artística de duas semanas no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, na ilha de São 
Miguel, nos Açores.
• Arquipélago – Contemporary Art Center Award for Best Project in the Writing Stage
Two-weeks artistic residency at the Contemporary Art Center Arquipélago, Island of São Miguel, Azores.

Projectos Elegíveis / Eligible Projects
 

A Land of Streaming Water 
Azul 
Babado 
La memoria de las mariposas 
Los últimos
Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada que respiraba suspiraba, y cada vez que pensaba, 
pensaba en ti 
Mussolini mi ha detto 
Pepe, la Imaginación en el Tercer Cine
Sobre las Nubes
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Chi-hui Yang
É responsável por programas como a quinzena do 
documentário do MoMA, Lines and Nodes: Media, 
Infrastructure, and Aesthetics (2014, Anthology Film 
Archives) e The Age of Migration (2008, Seminário 
de Cinema Flaherty). Foi director do Festival 
Internacional de Cinema Asiático Americano de São 
Francisco entre 2000 e 2010. É mestre em estudos de 
cinema pela Universidade Estadual de São Francisco 
e bacharel em ciência política pela Universidade de 
Stanford.
−
He has presented programmes such as MoMA’s 
Documentary Fortnight, “Lines and Nodes: Media, 
Infrastructure, and Aesthetics” (2014, Anthology Film 
Archives) and “The Age of Migration” (2008, Flaherty 
Film Seminar). From 2000-2010 he was director of 
the San Francisco International Asian American Film 
Festival. He has a master’s degree in film studies 
from San Francisco State University and a bachelor’s 
degree in political science from Stanford University.
 
 

Luana Melgaço
Luana Melgaço, brasileira, é sócia da Anavilhana. 
Como produtora e produtora executiva, já participou 
em mais de 20 filmes, entre curtas e longas-
metragens, com destaque para Girimunho (2010), 
Sopro (2012), A Cidade onde envelheço (2016), 
Enquanto estamos aqui (2019) e Breve historia del 
planeta verde (2019). Seus filmes foram exibidos e 
premiados nos mais importantes festivais de cinema 
no Brasil e no mundo e lançados comercialmente em 
diversos países.
−
Brazilian Luana Melgaço is a partner at Anavilhana. 
She worked as a producer or executive producer on 
more than 20 short and feature-length films, notably 
Swirl (2010), Breath (2012), Where I Grow Old (2016), 

Júri /Jury
While We Are Here (2019) and Brief Story from the 
Green Planet (2019). Her films have been screened 
and awarded at the main film festivals in Brazil 
and abroad, and commercially released in several 
countries.
 

Matthijs Wouter Knol
Matthijs é o director do European Film Market desde 
2014. Trabalhou como produtor criativo em vários 
documentários e produziu instalações, conferências 
e publicações de cinema. Dirigiu o programa de 
formação e criou a Escola de Verão da IDFAcademy. 
Esteve à frente da Berlinale Talents (2008-2014) e foi 
um dos fundadores do programa de residências da 
Berlinale. É frequentemente orador e moderador em 
conferências e festivais e integrou júris internacionais.
−
Matthijs is the director of the European Film Market 
since 2014. He worked as creative producer on 
numerous documentary films and produced film 
installations, conferences and publications. He ran 
the IDFAcademy training programme and initiated 
its Summer School. He headed the Berlinale Talents 
(2008-2014) and co-founded the Berlinale Residency 
programme. He is a regular speaker and moderator 
at conferences and festivals and has been part of 
international juries.
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OficinAs De DesenvOlvimentO De PrOjectO

Oficina tutorada por / 
Workshop tutored by Andrés Duque:
22 – 25 Out / Oct, 10h – 14h30 / 10 am – 2.30 pm
Culturgest, Sala 5 / Room 5

Oficina tutorada por / Workshop tutored by Karen 
Akerman:
22 – 25 Out / Oct, 10h – 14h / 10 am – 2.00 pm
Culturgest, Fórum Debates

Oficina tutorada por / Workshop tutored by Virginia 
García del Pino:
22 – 24 Out / Oct, 10h – 17h30 / 10 am – 5.30 pm
Culturgest, Sala 6 / Room 6

Pitching e encOntrOs One-tO-One

Sessão de pitching / Pitching session: 21 Out / Oct , 
10h – 14h / 10 am – 2 pm
Culturgest, Pequeno Auditório / Small Auditorium

One-to-one meetings: 21 Out / Oct, 15h – 18h / 3 pm 
– 6 pm
Culturgest, Foyer Piso 1 / Foyer First Floor

OficinA De críticA e investigAçãO

Oficina e Encontros / Workshop and Meetings: 21 – 25 
Out / Oct
 
Seminário de Realização / Filmmaking Seminar: 22 – 
25 Out / Oct, 10h – 14h 
Culturgest, Sala 4 / Room 4

mAsterclAsses e encOntrOs / Masterclasses and 
Meetings

Masterclass “Modelos e instituições de 
financiamento” / “Financing: models and institutions”
22 Out / Oct, 18.00 / 6 pm
Culturgest, Fórum Debates

Masterclass “Produção: da ideia à rodagem, 
economias e ecologias“ / “Production: from inception 
to shooting, economies and ecologies”
23 Out / Oct, 18.00 / 6 pm
Culturgest, Fórum Debates

Programa / Schedule

Masterclass “Montagem: processos e materiais“ / 
“Editing: processes and materials”
24 Out / Oct, 18.00 / 6 pm
Culturgest, Fórum Debates

Mesa redonda “Crítica, programação e engajamento 
político“ / Round Table “Criticism, Programming and 
Political Commitment ”
23 Out / 15.00 / 3 pm, Culturgest, Fórum Debates



Dossier Arché 7

As oficinas do Arché destinam-se a projectos em 
várias etapas de desenvolvimento e produção. 
Pretendem dar ferramentas para o aprofundamento 
temático e reflexão sobre as estratégias a 
implementar no filme a projectos em fase de 
escrita e desenvolvimento. Por outro lado, prevêm 
o visionamento de materiais e/ou das versões de 
trabalho no caso de projectos em montagem ou dos 
primeiros cortes. O trabalho das oficinas funciona 
de forma colectiva, numa partilha de experiências 
entre os diversos projectos, de modo a questionar e 
potenciar cada um.

 
Tutores / Tutors

 

Andrés Duque
Cineasta espanhol nascido em Caracas, na Venezuela. 
O seu trabalho situa-se na periferia da não ficção 
espanhola com um forte carácter documental e 
ensaístico. Os seus filmes foram exibidos e premiados 
em grandes festivais de cinema internacional, como 
Cinéma du Réel, Punto de Vista e Buenos Aires. Em 
2012, foi convidado para o Seminário de Cinema 
Flaherty.
−
Andrés Duque is a Spanish filmmaker who was born 
in Caracas, Venezuela. He works on the fringes of 
Spanish non-fiction with a strong documentary and 
essay-like orientation. His films were shown and 
awarded at major international film festivals such as 
Cinéma du Réel, Punto de Vista and Buenos Aires. In 
2012, he was invited to the Flaherty Film Seminar.

Oficinas / Workshops

Arché workshops target projects in different stages 
of development and production. They aim at providing 
projects in the writing and development stages with 
the necessary tools to explore the subject and reflect 
upon the strategies to implement in the film. On 
the other hand, they include viewing footage and/or 
working versions in the case of projects in the editing 
stage or first cuts. Participants will work collectively 
in the workshops, with the different projects sharing 
experiences, in order to question and enhance each of 
them.

 

Karen Akerman
Colaborou em mais de 50 filmes como montadora, 
tendo recebido vários prémios. Os filmes que 
realizou com Miguel Seabra Lopes foram exibidos 
nos festivais Doclisboa, Roterdão, Visions du Réel, 
Uppsala, IndieLisboa e Rio, entre outros, e em 
museus e galerias como a Tate Modern ou o Museu 
Nacional de Arte Contemporânea (Bucareste). 
Ministra workshops, masterclasses e laboratórios de 
montagem. Produziu mais de 20 curtas e co-produziu 
2 longas-metragens.
−
Worked on more than 50 films as editor, having 
received several prizes. The films she co-directed with 
Miguel Seabra Lopes have been shown at numerous 
film festivals, such as Doclisboa, Rotterdam, Visions 
du Réel, Uppsala, IndieLisboa and Rio, and at museums 
and galleries like Tate Modern or the National 
Museum of Contemporary Art (Bucharest). Carries 
out editing workshops, master classes and labs. Has 
produced over 20 short films and co-produced 2 
feature films.
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Virginia García del Pino
Faz parte do novo cinema de autor espanhol e 
ensina no âmbito do mestrado em documentário da 
Universidade Autónoma de Barcelona. A sua obra 
tem um vasto percurso internacional em festivais 
e centros de arte contemporânea. A sua primeira 
longa-metragem, El jurado (2012), entrou em 
competição no FIDMarseille, FIC Valdivia e Punto de 
Vista. A sua curta-metragem Improvisaciones de 
una ardilla (2017) ganhou o Festival de Málaga o ano 
passado.
−
She is part of the new Spanish auteur cinema, and 
she teaches in the scope of the master’s degree in 
documentary film at the Autonomous University 
of Barcelona. Her work has been widely shown 
internationally at film festivals and contemporary 
art centres. Her first feature film, El jurado (2012), 
entered the competition at FID Marseille, FIC Valdivia 
and Punto de Vista. Her short film, Improvisaciones 
de una ardilla (2017), won Malaga’s festival last this 
year.
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SINOPSE / SYNOPSIS

A água corre debaixo da terra, a areia desenha 
o horizonte. Os kibutzes situados no deserto do 
Negueve (Israel) traçam as linhas que dividem 
o território. Que vínculo tenho com este lugar? 
Pertence-me? O sionismo diz que sim e chama-lhe 
‘direito inato’. 
Um país tem fronteiras, um kibutz tem fronteiras, o 
meu corpo tem fronteiras. O filme trabalha esses três 
níveis do território, oscilando entre a prospecção e a 
introspecção.
−
Water flows underground, sand draws the horizon. 
The kibbutzim located at the Negev desert, Israel, 
trace the lines that divide territory. Does this land 
belong to me? Zionism says yes. But,  what is my link 
to this place? They call it ‘birthright’.
A country has borders, a kibbutz has borders, my 
body has borders. ‘A land of streaming water’ is a film 
that works in these three stages of the territory in a 
balance between prospection and introspection. 

Projectos / Projects
A LAND OF STREAMING WATER 
Ilan Serruya, Espanha / Spain

Produção / Production: Ilan Serruya
Duração / Length: 90 min
Finalização / Completion Date: 2020
Orçamento / Estimated Budget: 30.000,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 3.000,00 €
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Pré-produção / Pre-production

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

No meus últimos trabalhos cinematográficos, parti 
do doméstico ou autoreferencial para me aproximar 
de histórias que considero tão colectivas como 
políticas. Em Reunión , as minhas ferramentas 
foram o silêncio e as paisages da Ilha Reunião, para 
narrar o encontro do meu pai e eu, transcendendo 
a experiência individual através de umas imagens 
que convidadam a ser habitadas. Para o meu 
segundo filme, vou aprofundar esta linguagem, com 
o objectivo de questionar a ideia de fronteira e das 
políticas territoriais israelitas desde a minha própria 
identidade e relação com o deserto.
Nos primeiros anos da minha adolescência, rompi 
definitivamente com a religião. À medida que fui 
crescendo, compreendi que por detrás da ideia de 
uma “terra prometida”, há interesses políticos e 
territoriais que consistem, em grande medida, em 
ocupar um lugar com a maior quantidade de possoas 
possível. Israel convertia os imigrantes em militares, 
conseguindo que o exército e a população crescessem 
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de uma forma excepcional. Esta onda migratória 
provocou a multiplicação dos ‘kibbutzim’. 
Um ‘kibbutz’ é uma comunidade agrícola isrealita, 
baseada na ideologia sionista e socialista. Estes 
kibbutzim, posicionados estrategicamente nos limites 
do país, formavam regiões de habitantes judeus com 
população permanente e foram determinantes para 
traçar as fronteiras do que mais tarde seria o Plano 
de Partilha da Palestina, de 1947.
A land of streaming water combina elementos da 
minha investigação audiovisual com o objectivo de 
criar um filme que questione a pertença, as políticas 
territoriais e as fronteiras. 
−
In my latest cinematographic works, I have started 
from the domestic or self-referential to approach 
stories that I consider as collective as political. In 
Reunion my tools were the silence and landscapes of 
Reunion Island to narrate the encounter between my 
father and me, transcending the individual experience 
through images that invite to be inhabited. For my 
second film, I will deepen this language in order to 
question the idea of   border and Israeli territorial 
policies from my own identity and relationship with 
the desert.
In the early years of my adolescence, I definitely 
broke with religion. I grew up and understood that 
behind this concept of ‘promised land’ there were 
political and territorial interests that consist, 
largely, in occupying that place with as many people 
as possible. The idea of   promised land did no longer 
shine so brightly: Israel would turn immigrants into 
soldiers; getting the army and the population to 
grow exponentially. This migratory wave provoked a 
multiplication of the establishment of the kibbutzim.
A ‘kibbutz’ is an Israeli farming community based 
by their own Zionist and socialist ideology. These 
kibbutzim, strategically positioned on the borders 
of the country, formed regions of Jewish inhabitants 
with permanent population and were decisive in 
drawing the boundaries of what would later become 
the Partition Plan of 1947.
A land of streaming water combines elements of 
my audiovisual research in order to create a film 
capable of enunciating questions regarding belonging, 
territorial policies and borders.

SOBRE O REALIZADOR  / ABOUT THE DIRECTOR 

Ilan Serruya
Ilan Serruy é um realizador e montador argentino, 
residente em Madrid. Cresceu entre as cidades de 
Mar del Plata (Argentina) e Sevilha (España). Estudou 
Belas Artes (Universidad Complutense de Madrid), 
montagem (Instituto de Cine de Madrid) e é graduado 
no Máster LAV (Laboratorio Audiovisual de Creación y 
Práctica Contemporánea).
−
Ilan Serruya is an Argentine filmmaker and editor 
based in Madrid. He grew between the cities of Mar 
del Plata (Argentina) and Seville (Spain). He studied 
Fine Arts (Complutense University of Madrid), Film 
Editing (Madrid Film Institute) and is a graduate of 
Master LAV (Audiovisual Laboratory of Creation and 
Contemporary Practice).

 

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY

Reunión / Reunion (2018)
¿Para qué sirve un zeide? / What Is a Zeide For? 
(2018)
Falucho, Entre Ríos (2017)
La distancia perdida / The Lost Distance (2016)

CONTACTOS / CONTACTS
Ilan Serruya
t. 0034 655 187 035
e-mail. ilan.serruya@gmail.com
website. www.ilanserruya.com
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SINOPSE / SYNOPSIS 
 
Desde sempre que ela crê que vai desaparecer quando 
fizer 28 anos. Com a aproximação desse aniversário 
descobre que essa era a idade que a mãe tinha quando 
ela nasceu - a filha que nunca quis. O trauma impele-a 
para a catarse. Submerge-se em todas as sensações 
que nela cravem o mais elementar da existência: a 
água, o sol e o sublime. O estado de transe é um lugar 
pleno, quase extraterrestre, impregnado de forças 
invisíveis. Em Azul, volta-se ao lugar do trauma, 
resgatam-se as memórias da crise e mostra-se a 
resistência que persiste.

AZUL / a BlUe UnBOdY 
Ágata de Pinho, Portugal 

Produção / Production: Filipa Reis, Uma Pedra no Sapato (Portugal)
Duração / Length: 20 min
Finalização / Completion Date: Setembro 2020 / September 2020
Orçamento / Estimated Budget: 62.500,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 12.500,00 €
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Escrita e Desenvolvimento / Writing and Development

She had always believed she would disappear when she 
turned 28. With the date approaching, she discovers 
that that’s how old her mom was when she was born 
- the daughter she never wanted. Trauma propels 
her to catharsis. She submerges herself in all the 
sensations that’ll imprint the most basic things about 
existence: water, sun and the sublime. The state of 
trance is a wholesome place, almost alien, pervaded 
by invisible forces. In A Blue Unbody we return to the 
site of trauma, memories are redeemed and we show 
the resistance that prevails.
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I’ve always had the belief that I would disappear when 
I turned 28 years old - not die but simply vanish.One 
day, before that birthday, in conversation with my 
mother, I learned that she was 28 when I was born 
- the daughter she never wished to have. Somehow, 
when I was a child, I created this fiction that, at 28, 
the cycle of my existence would come to an end and 
assumed that as an unwavering belief.At another 
point in my life, I had faith. It consumed me in such a 
way that I created another fiction: that my faith was 
special, it overcame the limits of my body because I 
was in absolute connection with all the expressions 
of the divine. Faith gave me shelter and a purpose.At 
yet another point in my life, I believed in nothing, not 
even myself. I didn’t know how to recover the sense of 
wholeness with everything that was beyond me and 
my comprehension. As I existed so hollow and empty, 
I’d let landscapes fill me and water submerge me: I 
wanted the sublime to magically find its way to me 
again, through my eyes or my skin. I searched through 
fields and beaches for hours on end and swam until my 
motion was as natural as the waters’ - it moved me 
and my body moved it and eventually I could no longer 
tell one another apart.
These are experiences on the edge, where the 
meaning attributed to life is left stranded and you 
try to hold on to any rock in the middle of the ocean. 
There was nothing else but me, alone, monstrous.
I didn’t vanish at 28. Also never again believed in god.  
Now, I believe it is necessary for me to make use of my 
resistance and talk about trauma and mental health: 
how it can be lost and how it’s recovered in a world 
that too often convinces us to not have faith, not even 
in ourselves, not even in the promise of a place that 
we can foresee as revolutionary.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE
 
Sempre tive a crença que ao fazer 28 anos iria 
desaparecer - não era morrer mas, simplesmente, 
evaporar.Um dia, antes desse aniversário, em 
conversa com a minha mãe, fiquei a saber que 28 
era a idade dela quando nasci - a primeira filha que 
nunca quis. Então, de alguma maneira, quando era 
criança criei esta ficção de que aos 28 concluiria o 
ciclo de existência e assumi isso como uma crença 
inabalável.Noutra fase da minha vida tive fé. Esta 
consumia-me de tal maneira que criei outra ficção: a 
de que eu conseguia senti-la de forma especial, que 
transpunha os limites do meu corpo pois estava ligada 
em absoluto com todas as expressões divinas. A fé 
dava-me alento e propósito.Noutra época da minha 
vida, não tinha fé em nada nem em mim mesma. Não 
sabia como recuperar o sentimento de plenitude 
com tudo o que estava para além de mim e da minha 
compreensão. Como existia tão oca e vazia, enchia-me 
de paisagens ou submergia-me: queria que o sentido 
do divino magicamente me entrasse de novo pelos 
olhos ou pela pele. Calcorreei os campos e as praias 
por horas sem fim e nadei até tornar o movimento 
do meu corpo tão natural quanto o movimento da 
água - esta fazia-me mover e o meu corpo movia-a e 
eventualmente não consegui mais distinguir um do 
outro.Estas são experiências-limite onde o sentido 
que se atribui à vida fica à deriva, naufragado, e tenta-
se, em fôlegos, alcançar uma rocha que seja no meio 
do oceano. Não havia mais nada a não ser eu, sozinha, 
monstruosa.Não desapareci aos 28. Também não 
voltei a crer em Deus. Agora, creio ser necessário 
usar da minha resistência para falar sobre trauma e 
saúde mental: para saber como a perdemos e como 
a recuperamos num mundo que muitas vezes nos 
convence a não ter fé em nada, nem em nós, nem 
na promessa de um lugar que podemos projetar 
revolucionário.
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SOBRE A REALIZADORA / ABOUT THE DIRECTOR

Ágata de Pinho 
Ágata de Pinho (Porto, 1989), tem trabalhado 
em teatro e cinema, como actriz, encenadora, 
dramaturga e, mais recentemente, argumentista. 
Em teatro estreou duas criações próprias, O Fosso 
dos Heróis (2015) e NOVA CRIAÇÃO (2016), ambas 
co-produzidas pelo Teatro Nacional D.Maria II.  Agora, 
entre outras coisas, desenvolve a sua primeira curta-
metragem.
− 
Ágata de Pinho (Porto, 1989) has been working 
in theater and cinema, as an actress, director, 
playwriter and, most recently, as a screenwriter. In 
theater, she staged two of her own plays, both in 
co-production with the National Theater in Lisbon. 
Nowadays, amongst other things, she’s working on her 
first short-film.

SOBRE A PRODUTORA / ABOUT THE PRODUCER

Filipa Reis 
Uma Pedra no Sapato
É realizadora e produtora. Fundou a Uma Pedra no 
Sapato. Os filmes produzidos por ela são presença 
assídua na Berlinale, em Locarno, Veneza e Roterdão, 
entre muitos outros festivais. É a Presidente da 
Associação Portuguesa de Realizadores e pertence às 
redes EAVE e Emerging Producers.
Produtora independente fundada pelos realizadores 
e produtores Filipa Reis e João Miller Guerra, a 
Uma Pedra no Sapato trabalha com talentosos e 
premiados realizadores portugueses. Em 2019 os seus 
filmes foram apresentados em Cannes (Semana da 
Crítica), Locarno (Fuori Concorso) e Veneza (Orizzonti 
Shorts).
−
Is a director and producer. She founded Uma 
Pedra no Sapato. Her company films are a regular 
presence at Berlinale, Locarno, Venice, Rotterdam, 
among many others. Filipa Reis is part of EAVE and 
Emerging Producers networks and the President the 
Portuguese Directors’ Association.
Independent film production company based in 
Lisbon, founded by filmmakers Filipa Reis and João 
Miller Guerra, Uma Pedra no Sapato works with 
talented and prize-winning Portuguese directors. In 
2019 the films were present in Cannes (Semaine de 
La Critique), Locarno (Fuori Concorso) and Venice 
(Orizzonti Shorts).

CONTACTOS / CONTACTS
Ágata de Pinho 
t. +351 914 773 109
e-mail. agata.de.pinho@gmail.com
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SINOPSE / SYNOPSIS

“Babado” é um termo usado pelos jovens na tríplice 
fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia para se 
referirem a trocas de sexo por dinheiro. Entre eles 
estão os filhos-de-santo do terreiro de Pai Jairo, 
um homem bissexual que foi outrora transexual e 
trabalhador sexual como a maioria deles são. Numa 
experiência de constante de performatividade, o 
grupo adorna e reinventa os seus corpos para a 
receção de entidades metafísicas no terreiro, assim 
como para o seu trabalho à noite nas ruas.

BABADO 
Camila Freitas e/and João Vieira Torres, Brasil, Portugal / Brazil, Portugal

SINOPSE / sYnOPsis 
 
Desde sempre que ela crê que vai desaparecer quando 
fizer 28 anos. Com a aproximação desse aniversário 
descobre que essa era a idade que a mãe tinha quando 
ela nasceu - a filha que nunca quis. O trauma impele-a 
para a catarse. Submerge-se em todas as sensações 
que nela cravem o mais elementar da existência: a 
água, o sol e o sublime. O estado de transe é um lugar 
pleno, quase extraterrestre, impregnado de forças 
invisíveis. Em Azul, volta-se ao lugar do trauma, 
resgatam-se as memórias da crise e mostra-se a 
resistência que persiste.

Produção / Production: Marina Meliande, Duas Mariola (Brasil / Brazil), Pedro Fernandes Duarte, 
Primeira Idade (Portugal)
Duração / Length: 90 min
Finalização / Completion Date: Agosto 2020 / August 2020
Orçamento / Estimated Budget: 150.000,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 8.000,00 €
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Desenvolvimento / Development 

“Babado” is a term used by young people in the 
Amazonian tri-border of Brazil, Peru and Colombia 
to refer to economic-sexual exchanges. Among 
these people are the members of the afro-brazilian 
Umbanda temple of Father Jairo, a bisexual man who 
used to be a transexual and sex worker as most of 
them are. In a constant experience of performativity, 
he group adorns and reinvents their bodies for the 
reception of entities in the temple as well as for their 
work in the streets.
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NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Jairo é um jovem pai-de-santo, nome dado aos 
sacerdotes da Umbanda, que vive numa bifurcação 
na qual religião, género e identidade se sobrepõem. 
Jairo construiu um terreiro num terreno abandonado 
nos subúrbios de Tabatinga, uma das três cidades da 
tríplice fronteira entre Brasil, Perú e Colômbia, no 
coração da floresta amazónica. Jairo é bissexual e ex-
transexual que costumava prostituir-se no mercado 
sexual local, até se ter iniciado na Umbanda.
O seu templo é um ponto de referência, encontro, 
cura e afeto para uma rede de devoção espiritual para 
jovens que cresceram juntos e partilham vidas entre 
a sua fé e cena boémia de Tabatinga. Cristielly, uma 
jovem transexual prostituta iniciada na Umbanda é 
uma das mais de trinta filhas-de-santo, e uma das 
guardadoras do terreiro desde a sua criação há 8 
anos.
Jairo, Cris e a sua rede de amigos circulam 
corajosamente entre o mundo espiritual das 
entidades da Umbanda, como os caboclos, pretos 
velhos, exus e pombagiras, e o mundo material nas 
ruas de Tabatinga, que transformam na sua casa, 
pairando entre festas e ganhando a vida como 
trabalhadoras sexuais.
Entre a preparação do terreiro para os rituais e o 
adornar dos corpos para receber as suas entidades, 
e o adornar dos corpos para as noites passadas nas 
ruas boémias de Tabatinga, a produção estética 
corporal e espacial torna-se o elemento essencial 
desta teia de performatividade e afeto.

Jairo is a young Umbanda priest, who lives at a 
crossroad in which religion, gender identity and 
sexuality superpose. He has built his temple in the 
backyard of an occupied piece of land in the outskirts 
of Tabatinga, one of the three cities of the tri-border 
area where Brazil, Peru and Colombia meet, in the 
core of the Amazon forest. Jairo is bisexual and a 
former transgender who used to take part in the 
local sex market before he was initiated in Umbanda. 
His temple constitutes a kind of cluster, a point of 
reference, encounters, healing and affection for a 
network of young people who have grown up together 
and share their lives between spiritual devotion and 
the nightlife in Tabatinga. 
Cristielly, a young transgender prostitute initiated 
in Umbanda, is one of Jairo’s over 30 devotees, his 
children-of-saint, and one of the keepers of the 
temple since it was created eight years ago. Jairo, 
Cris and their network of close friends deftly circulate 
between the spiritual world of Umbanda’s entities, 
such as caboclos, pretos velhos, exus and pombagiras, 
and the material world, turning the streets of 
Tabatinga into their home and the place where they 
live adrift, party and earn a living as sex workers, all 
at once.
From the preparation of the temple for the rituals 
and the adornment of the bodies for the reception of 
entities to getting dressed up for frequent dives into 
the nightlife, the aesthetic production of bodies and 
spaces is a key element in this web of performativity 
and affection.

SOBRE OS REALIZADORES / ABOUT THE 
DIRECTORS

FOTOS 13 E 14

Camila Freitas
Natural do Brasil, realizou a longa-metragem Chão, 
apresentada mundialmente no Festival de Berlim em 
2019 e com estreia nacional em Portugal nesta edição 
do Doclisboa. Percurso vasto na direção de fotografia 
para cinema.
−
Brazilian, directed the feature-film Landless, world 
premiered at the Berlin International Film Festival in 
2019, which will have its Portuguese premiere at this 
edition of Doclisboa. Has as well a vast career as a 
director of photography.

João Vieira Torres
Natural do Brasil, teve filmes por si dirigidos exibidos 
no Centro Pompidou (FR), New York Anthology Film 
Archives (EUA), Palais de Tokyo (FR), CPH:DOX (DK), 
FID Marseille (FR), Olhar de Cinema (BR), Tampere 
SFF (FI), entre outros.
−
Brazilian, has had films directed by him screened at 
the Centre Pompidou (FR), New York Anthology Film 
Archives (US), Palais de Tokyo (FR), CPH:Dox (DK), 
FIDMarseille (FR), Olhar de Cinema (BR), Tampere 
Short Film Fest (FI), among others.
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FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY

Camila Freitas
Chão (2019)
Ararat (2014)
De asfalto e terra vermelha (2010)
Passarim (2003)

João Vieira Torres (Seleccionada)
Aurora (2020)
Crianças Fantasmas / Ghost Children (2016)
Os Pássaros Estão Distraídos / The birds are Busy 
(2016)
Toré (2015)
Ici, Là-Bas et Lisboa (2012)   
Le Bain (2011)

SOBRE OS PRODUTORES / ABOUT THE 
PRODUCERS

FOTO 15 E 16

A DUAS MARIOLA é uma produtora de cinema carioca 
fundada em 2007 por Marina Meliande, focada na 
produção de filmes autorais com temáticas e pontos-
de-vista brasileiros. 
A PRIMEIRA IDADE é uma plataforma portuguesa 
dedicada exclusivamente à produção de cinema, que 
aspira a ser um espaço de criação cinematográfica 
livre para cineastas e criadores. Pedro Fernandes 
Duarte é o seu fundador e produtor. 
−
DUAS MARIOLA is a production company founded in 
Rio de Janeiro in 2007 by Marina Meliande, focused 
on the production of author cinema with Brazilian 
themes and points-of-view. 
PRIMEIRA IDADE is a platform based in Portugal 
dedicated exclusively to the production of cinema, 
aspiring to being a safe space for filmmakers and 
creators. Pedro Fernandes Duarte is its founder and 
main producer.

CONTACTOS / CONTACTS

Pedro Fernandes Duarte
t. +(00351) 9165 8888 9
e-mail. cinema@primeira-idade.pt
website. www.primeira-idade.pt
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SINOPSE / SYNOPSIS

Argentina, 1970. O exército nacional liberta um 
empresário que estivera sob sequestro durante dois 
meses, matando o guerrilheiro que o mantinha em 
cativeiro por razões políticas. Passados 40 anos, o 
filho do empresário raptado e o filho do guerrilheiro 
abatido decidem encontrar-se. Os pais já morreram, 
mas eles têm muito para dizer. Que sucede quando se 
decide tomar um café com o filho do pior inimigo?
 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Sempre soube a história do sequestro do empresário, 
levado a cabo pelo meu pai e a organização política 
a que pertencia; o meu pai contou-ma, durante a 
minha adolescência. Desde então, quis saber quem 
era esse empresário. Quando encontrei a sua família, 
soube que já havia morrido, mas o seu filho e netos 

EL EMPRESARIO / tHe BUsinessMan
German Scelso, Argentina, Chile

Produção / Production: Germán Scelso (Argentina), Alexandra Galvis, Market Chile (Chile)
Duração / Length: 80 min
Finalização / Completion Date: Setembro 2020 / September 2020
Orçamento / Estimated Budget: 80.000,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 44.500,00 €
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Montagem / Editing Stage

Argentina, 1970. The National Army releases a 
businessman who was kidnapped for two months. 
When they do, they kill the guerrilla soldier who 
was responsible for it, for political reasons. Forty 
years later, the businessman’s son and the deceased 
guerrilla man’s son decide to get together. Their 
parents are long gone, but they have a lot to say. 
What happens when you go for a coffee with your 
worst enemy’s son?

I always knew the story of the businessman’s 
kidnapping by my father and the political organization 
to which he belonged; my mother told it to me when 
I was a teenager. Ever since then, I always wanted 
to know who that businessman was. When I located 
his family I found out he had already passed away, 
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mostraram-se dispostos a contar-me esta mesma 
história, do seu ponto de vista. 
Vivemos num mundo polarizado, e identificamo-nos 
por opostos. Opostos na religião, na ideologia, nas 
questões raciais, nos gostos etc. Como “filho de 
um desaparecido” político, aproximar-me destas 
personagens pressupôs, para mim, sair dos meus 
conceitos ideológicos e os meus sentimos mais 
viscerais para poder empatizar com eles.  
Com este filme, interessa-me questionar as barreiras 
que separam os pontos de vista marcadamente 
diferentes, e explorar as matrizes que estão na base 
desta polarização. Presto atenção às semelhanas e 
não tanto às diferenças entre as personagens e eu, 
porque as diferenças estão à superfície e acabam por 
se revelar mais cedo ou mais tarde, ao contrário das 
semelhanças, que, creio, nos incomodam e nos incitam 
a pensar e a procurar novos argumentos acerca do 
porquê de acreditarmos que isto é mau e aquilo é 
bom. 
Quando o filho do empresário morreu, a meio da 
rodagem, fiquei triste. Este facto acabou por ser 
incorporado no argumento, tornando mais profunda 
a ambiguidade que me envolvia e tambám mais 
contraditórios os limites entre as personagens e eu. 
Interessa-me partilhar esta experiência reflexiva e 
emocional sobre a polarização que é, no fundo, uma 
experiência sobre a forma como nos relacionamos 
com os outros. 

SOBRE O REALIZADOR / ABOUT THE DIRECTOR
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Germán Scelso 
Nascido em 1976 em Buenos Aires, é realizador 
e montador de cinema documental. Os seus 
filmes foram exibidos e premiados no Yamagata 
International Documentary Film Festival (Japão), 
Anthology Film Archives, Flaherty Film Seminar e 
Lincoln Center (EUA), FICCali (Colômbia), BAFICI e 
Festival de Mar del Plata (Argentina), FIDMarseille 
(França), Documenta Madrid e Punto de Vista 
(Espanha) entre outros.
− 
Born in Buenos Aires in 1976, he’s a documentary 
directors.and editor. His films have been exhibited 
and awarded at Yamagata Documentary Film Festival 
(Japan), Anthology Film Archives, Flaherty Film 
Seminar and Lincoln Center (USA), Cali Film Festival 
(Colombia), BAFICI and Mar del Plata Film Festival 
(Argentina), FIDMarseille (France), Documenta Madrid 
and Punto de Vista (Spain)  among others.

however, his son and grandchildren were willing to tell 
me that same story from their point of view.
We live in a polarized world and we identify through 
our opposites. Our opposite religion, ideology, race, 
taste, etc. Due to my father’s story, approaching 
these characters meant that I had to detach myself 
from my ideological concepts and visceral feelings in 
order to empathize with them. With this movie I’m 
interested in questioning the barriers that separate 
two fundamentally different points of view and explore 
nuance over polarity. I focus on the similarities 
and not so much in the differences between the 
characters and I, because the differences are out in 
the open and sooner or later they come up; instead, 
the similarities make us uncomfortable and incite us 
to reflect, to look for new arguments about why we 
believe something is good or bad.
When the businessman’s son died mid-shooting, I 
got sad. This was added to the script, deepening 
the ambiguity in my point of view and exposing the 
contradictory boundaries between my characters 
and I. I’m interested in sharing this reflective and 
emotional experience on polarity, which is basically an 
experience about the way that we relate to others.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY

The assistants (2019)
El hijo del cazador / The son of the hunter (2018)
Córdoba, sinfonía urbana / Cordoba, a city symphony 
(2017)
El modelo / The model (2013)
La sensibilidad / Sensitivity (2012)
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SOBRE A CO-PRODUTORA / ABOUT THE CO-
PRODUCER

19

Alexandra Galvis
É directora do Market Chile, uma empresa da BF 
Distribution dedicada à distribuição em quatro países 
(Chile, Perú, Argentina, Bolívia). A sua mais recente 
co-produção La Cordillera de los Sueños, de Patricio 
Guzmán, foi estreada no Festival de Cannes 2019, 
onde venceu o Prémio L’Oeil d’Or.
−
Is the director of Market Chile, a BF-Distribution 
company currently functioning in four countries 
(Chile, Peru, Argentina, Bolivia). The Cordillera of 
Dreams by Patricio Guzmán is her most recent 
co-production and was premiered at Cannes 2019 
winning the L’Oeil d’Or award.

CONTACTOS / CONTACTS

Germán Scelso
t. +54 91 126 405 417
e-mail. scelsog@gmail.com
website. vimeo.com/scelsofilms

Alexandra Galvis
t. +56 978 874 321 
e-mail. alexandra@bfdistribution.com
website. www.bfdistribution.cl
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SINOPSE / SYNOPSIS

Passaram muitos anos desde que vi as fotografias 
deles pela primeira vez. Nunca fui capaz de esquecer 
os seus rostos. Este é o relato de uma viagem 
para criar uma memória não escrita. Na minha 
obsessão, sigo pistas imaginárias para os locais onde 
estiveram, especulo sobre o que lhes aconteceu, ato 
pontas soltas para encontrar vestígios que não lhes 
pertencem, mas que me falam deles. É assim que 
recupero a sua história.
 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Como é possível que mais de trinta mil indígenas 
Huitotos, Ocainas, Boras, Muinanes, Resígaros, 
Andoques e Nonuyas tenham morrido no espaço 
de dez anos, convertendo-se, hoje, em povos quase 
extintos?  Nada disso está nestas imagens de arquivo, 
que mostram a imagem do progresso, a imagem do 
“cauchero” (extractor de borracha) como pacificador 
de índios. Eles são as personagens anónimas da 

LA MEMORIA DE LAS MARIPOSAS / tHe MeMOrY OF BUtterFlies
Tatiana Fuentes Sadowski, Perú, França / Peru, France

Produção / Production: Isabel Madueño Medina, Miti Films (Perú / Peru), Société 
Acéphale (França / France)
Duração / Length: 70 min
Finalização / Completion Date: 2022
Orçamento / Estimated Budget: 101.238,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 8.000,00 €
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Desenvolvimento / Development

Many years have passed since I first saw their 
photographs. Their faces, I have not been able to 
forget. The jungle whispers me to dig, to follow them, 
to dream them. This is the account of a journey 
to create an unwritten memory. In my obsession, I 
follow imagined clues to the places where they were, 
speculate about their destinies, tie up loose ends to 
find traces that do not belong to them but that speak 
to me of them. It is that I recover their history.

How is it possible that more than thirty thousand 
indigenous Huitotos, Ocainas, Boras, Muinanes, 
Resígaros, Andoques and Nonuyas, where murdered 
in only ten years, genocide that rendered these 
ethnicities almost extinct?. None of this is visible in 
these archive images, that shows “progress” as well 
as images of the “cauchero” (rubber extractor) as 
pacifiers of Indigenous people.
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História, os rostos sem nome, sem celebração. São 
as personagens que ninguém recorda e dos quais 
perdemos a pista, sendo impossível rastrear as suas 
histórias a partir do documentário de uma abordagem 
documental pura. A minha intenção é mudar isso 
através da ficção para imaginar o que o documentário 
não nos pode dar. No meu trabalho defendo a ideia de 
que a imagem de arquivo é uma fonte de ficção. Não é 
por se tratar de um documento que temos de o olhar 
de forma objectiva. As lacunas são preenchidas com 
o que cada um sente, com o que cada um intui, com 
o que se imagina. Sou consciente da distância que 
me separa deles. Não só do tempo, mas também de 
uma realidade que é muito distinta da minha. Durante 
muito tempo, não me senti autorizada a falar deles. A 
ideia de ficção esteve sempre lá, mas não encontrava 
o lugar certo desde o qual contá-la. Os meus 
personagens foram historicamente invisibilizados, e o 
meu medo era invisibilizá-los novamente, desta vez no 
campo da representação. Por isso, decidi finalmente 
falar por mim mesma, falar do que sinto perante as 
suas imagens. 

SOBRE A REALIZADORA / ABOUT THE DIRECTOR
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Tatiana Fuentes Sadowski
Lima, 1981. De formação multidisciplinar, o seu 
trabalho inclui performance, investigação e cinema. 
A sua curta-metragem La Huella, produzido pela 
Le Fresnoy, recebeu uma menção honrosa do júri 
da competição internacional do Doclisboa 2013. 
A sua obra foi exibida em mais de trinta festivais 
internacionais e centros de arte.
−
Lima, 1981. With a multidisciplinary background, 
her work includes performance, research and film. 
Her short film La Huella, produced by Le Fresnoy, 
received a mention from the jury at the Doclisboa in 
2013. Her work has been exhibited in more than thirty 
international festivals and art centers.

The indigenous are rendered as anonymous 
characters of History. They are the faces without 
names, without commemoration. They are the 
characters that no one remembers and of whom we 
have lost track. Thus, it becomes impossible to trace 
their histories from a purely documentary approach.
My intention is to change this through fiction, 
imagining that which the documentary can no longer 
give us. In my work, I defend the idea that the archival 
image is a source of fiction. It is not because the 
archive is made of documents that we look at it 
objectively. Gaps are filled with what one feels, with 
one’s intuition, with what one must say.
I am aware of the distance that separates me from 
them. Not only of time, but of reality. For a long time, I 
did not feel authorized to speak for them. The idea of 
fiction was always there, but I couldn’t find the right 
position from which to speak. My characters have 
been historically made invisible and my fear was to yet 
again render them invisible, this time, from within the 
field of representation.
I have finally decided to speak for myself, to speak 
about what I feel about in the face of their images.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY

Bam bam pum lol (2015)
Yo marco los árboles para verlos después (2013)
La Huella / The imprint (2012)

SOBRE OS PRODUTORES / ABOUT THE 
PRODUCERS
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Isabel Madueño (Miti Films S.R.L)
Produtora e realizadora peruana. Co-fundadora e 
produtora geral de DOCUPERU entre 2005 e 2017. 
Em 2017, co-fundou a Travesía Films. Entre os seus 
último projectos contam-se El Dorado XXI, de Salomé 
Lamas e By the Name of Tania, de Mary Jiménez e 
Benedicte Lienard, ambas com estreia mundial na 
Berlinale. 
A Miti Films nasce com a visão de contribuir para 
novas narrativas na cinematografía peruana. Em 
2015, a produtora ganhou um prémio da Direcção 
de Fotografia e Audiovisual peruano de investigação 
ligada ao restauro de arquivos no ANIM da 
Cinemateca Portuguesa.  
Peruvian producer and director. Co-founder and 



Dossier Arché 22

general producer of DOCUPERU 2005-2017. In 2017 
she co-founded Travesía Films. Her latest projects 
are El Dorado XXI by Salomé Lamas and By the Name 
of Tania by Mary Jiménez and Benedicte Lienard both 
with World Premiere at the Berlinale. 
Miti Films S.R.L is born with the vision of contributing 
to open new narrative in peruvian cinematography. 
In 2015 the company won one of the prizes of the 
Direction of the Cinematography and the Peruvian 
Audiovisual to investigate on restoration and archive 
in the ANIM of the Portuguese Cinemateca.

Société Acéphale
A Société Acéphale é uma casa de produção co-
dirigida por Lorenzo Bianchi e Anthony Lapia. Entre 
os seus filmes incluem-se Journey Through a Body, 
de Camille Degeye (Doclisboa 2019), Box (Matthew 
Barton, 2019) e Tout ce qui a une forme est appelé à 
disparaître (Pierre Carniaux, 2019).
Société Acéphale is a production company co-
managed by Lorenzo Bianchi and Anthony Lapia. 
They have produced among others films, Journey 
Through a Body, by Camille Degeye (Doclisboa 2019), 
Box (Matthew Barton, 2019) and Tout ce qui a une 
forme est appelé à disparaître (Pierre Carniaux, 
2019).

CONTACTOS / CONTACTS

Tatiana Fuentes Sadowski, Isabel Madueño Medina
t. +51 922 839 127, +51 992 550 320
e-mail. tatsfuentes@gmail.com
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SINOPSE / SYNOPSIS

Dois velhos naturalistas embarcam numa viagem 
longa até uma zona remota no Paraguai, precisamente 
quando incêndios terríveis ameaçam extinguir as 
últimas florestas do país. Esta viagem romântica, 
cheia de ironia e cepticismo, mas também de 
sabedoria e esperança, resulta numa conversa 
premente sobre as sociedades humanas e o futuro 
das florestas do mundo.
 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Durante os últimos 13 anos, tenho viajado com um 
entomólogo (Ulf) e um ornitólogo (Jota), pelos últimos 
bosques do Paraguai. Hoje, estes bosques estão à 
beira da extinção devido à extensa pecuária da região, 
e tanto pela desflorestação como pelos grandes 
incêndios que aquela prática desencadeia anualmente, 
desde o Amazonas aos bosques secos da Bolívia, do 
Paraguai e da Argentina. 

LOS ÚLTIMOS / tHe last 
Sebastián Peña Escobar, Paraguai / Paraguay

Produção / Production: Marcelo Martinessi (La Babosa Cine)
Duração / Length: 90 min
Finalização / Completion Date: Início de 2021 / Beginning of 2021
Orçamento / Estimated Budget: 180.000,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 20.000,00 €
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Desenvolvimento / Development 

Two old naturalists embark on a long journey to a 
remote area of Paraguay, just at the moment when 
terrible fires threaten to extinguish the last forests of 
that country. This romantic journey, full of irony and 
skepticism, but also of wisdom and hope, results in 
an acute conversation about human societies and the 
future of world forests.

For the past 13 years I have been traveling with an 
entomologist (Ulf) and an ornithologist (Jota) through 
the last forests of Paraguay. Today these forests are 
on the verge of extinction due to extensive cattle-
ranching, both through deforestation itself and 
through the huge fires that this practice generates 
every year, from the Amazon to the dry forests of 
Bolivia, Paraguay and Argentina.



Dossier Arché 24

O filme será uma travessia ao lugar mais remoto do 
Paraguai, mas também da memória. Os fantasmas 
de viagens passadas, de diários e recordações e 
de bosques que já não existem irão aparecendo 
como imagens-relâmpago, iluminando aos poucos 
as personagens e o caminho percorrido durante 
décadas. Estas paisagens longínquas sempre nos 
levaram a pensar sobre a humanidade e sobre o fim de 
todas as coisas. Por isso, esta viagem é também um 
pretexto para que o nosso cepticismo encontre uma 
estranha forma de esperança. 
Nesta história, não posso evitar que permeie o 
desassossego que sinto, ao estar preso entre o 
que sabia lá ter estado e que não consegui ver - o 
esplendor dos antigos bosques - e o que desaparecerá 
devido à desflorestação e aos incêndios. Não obstante, 
Ulf e Jota reservaram-me uma grande lição de vida. 
Perante um mundo que se está a desvanecer, eles 
conservam um cinismo e um sentido de humor que se 
converte numa atitude vital, capaz de mudar o rumo 
desta história. 

SOBRE O REALIZADOR / ABOUT THE DIRECTOR
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Sebastián Peña Escobar
Estudou economia e negócios no Paraguai, Estados 
Unidos e Itália. Desde 2002 tem desenvolvido e 
produzido revistas, livros e conteúdo audiovisual. 
Publicou ensaios sobre teoria cultural, mas também 
prosa, poesía e artigos jornalísticos. Foi produtor de 
vários filmes (Las Herederas, realizado por Marcelo 
Martinessi em 2018 e Guaraní, de Luis Zorraquín 
(2015) e Chicas nuevas 24 horas de Mabel Lozano, 
também de 2015). Los últimos é o seu primeiro filme 
como realizador.
−
Has studied economics and business in Paraguay, the 
United States and Italy. Since 2002 has developed and 
produced magazines, books and audiovisual content. 
Has published essays on cultural theory, as well as 
prose, poetry and newspaper articles. Has produced 
two fiction films (The Heiresses directed by Marcelo 
Martinessi in 2018 and Guaraní directed by Luis 
Zorraquín in 2015) and a documentary (New Girls 24 
Hours directed by Mabel Lozano in 2015). The last will 
be his first film as a director.

 The film will be about a journey to the most remote 
area of Paraguay, but also of memory. The ghosts 
of past journeys — of field notes and collected 
memories, of forests that are no longer there — 
will appear as lightning-images, illuminating the 
characters and the road covered over decades. These 
distant landscapes have always led us to think about 
humanity and about the end of all things. Therefore, 
this trip is also a pretext for our skepticism to find a 
strange form of hope.
 In this story, I can’t help but permeate the uneasiness 
I feel from being caught between what I knew was 
there, but I didn’t get to see — the splendor of the 
ancient forests — and what I know will soon disappear 
due to deforestation and fires. Despite this, Ulf and 
Jota have reserved a great life lesson for me. Facing 
a world that is fading, they retain a cynicism and a 
sense of humor that become a vital attitude capable 
of changing the course of this story.
 

SOBRE O PRODUTOR / ABOUT THE PRODUCER

Marcelo Martinessi
Estudou cinema na London Film School. Foi realizador 
para a Televisão Pública do Paraguai. Produziu e 
realizou quatro premiadas curtas-metragens. A sua 
primeira longa-metragem, Las Herederas venceu dois 
Ursos de Prata na Berlinale 2018 e outros 45 prémios 
e menções em todo o mundo. 
−
Studied cinema at the London Film School. Was 
director of the Public TV in Paraguay. Has produced 
and directed four award-winning short films. Directed 
the feature film The Heiresses, winner of two Silver 
Bears at the Berlinale 2018, in addition to 45 awards 
and recognitions around the world.

CONTACTOS / CONTACTS

Sebastián Peña Escobar
t. +595 981 955 117
e-mail. sepescopy@gmail.com
website:  http://www.lababosacine.com/about
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SINOPSE / SYNOPSIS

Ficção e documentário misturam-se na exploração 
das origens e desenvolvimento do colonialismo. No 
século XVII, um marinheiro espanhol atravessa o 
Oceano Pacífico no galeão Manila. No século XXI, 
imagens documentais do México, Filipinas e China 
seguindo a rota descrita pelo galeão há mais de 300 
anos. O passado e o presente coexistem através de 
humanos autómatos, espaços que se tornam figuras e 
luzes que se extinguem no escuro.

Produção / Production: Tatiana Graullera (Los No Ricos Films)
Duração / Length: 70 min
Finalização / Completion Date: 2020
Orçamento / Estimated Budget: 83.857,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 17.607,00 €
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Desenvolvimento / Development 

MIRABA cAER LAS GOTAS ILUMINADAS POR LOS RELáMPAGOS, y cADA qUE 
RESPIRABA SUSPIRABA, y cADA vEZ qUE PENSABA, PENSABA EN TI / i watcHed 
tHe drOPs illUMinated BY tHe ligHtning Fall, and everY tiMe i BreatHed i 
sigHed, and everY tiMe i tHOUgHt, i tHOUgHt OF YOU
Pepe Gutiérrez García, México

Fiction and documentary are mixed exploring the 
origins and development of colonialism. In the XVII 
century, a Spanish sailor crosses the Pacific Ocean in 
the Manila Galleon. In the XXI century, documentary 
images of Mexico, the Philippines and China following 
the route that the Galleon followed for more than 300 
years. Past and present coexist through automated 
humans, spaces that become figures and lights that 
become extinct in the dark.
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NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Misturando ficção e documentário estabelece-se uma 
dialética entre o passado e o presente, na exploração 
das origens e do desenvolvimento do colonialismo. 
Confronto duas viagens, a de Diego de Velázquez 
no século XVII, no Galeão de Manila (figura-chave do 
Mercantilismo, alguns autores estabelecem a rota 
de Manila como o início da Idade Moderna) e a minha 
própria viagem, seguindo a rota entre o México, 
Filipinas e China, no século XXI. 
Parto da absoluta ruptura formal, como um acto 
de protesto político (contra a forma que domina o 
audiovisual) e, mais importante ainda, da completa 
aceitação do aparatus “cinematográfico” - ou seja, 
tudo o que se faz com uma câmera - como ficção e 
nada mais do que isso. E é a partir daí que abraço  o 
artifício e o transfiguro. Os meus filmes procuram a 
sua qualidade poética e não narrativa, já que qualquer 
imagem ou som são narrativos em si mesmos. Se 
falarmos em termos literários, o tipo de cinema que 
procuro é a poesia e não a prosa.
Recordando o que proclamavam autores como 
Jean-Marie Straub e Robert Bresson, resgato a ideia 
de que as imagens têm que chocar entre si para 
existirem por si só, como unidades “narrativas” e 
posteriormente, aos olhos de um espectador atento, 
trabalhem também como um conjunto imposto por 
uma montagem de igual natureza. Parto do evidente, 
mas muitas vezes ignorando que filmar (algo) é um 
acto essencialmente de choque: o choque entre o 
objecto filmado e quem o filma. 

SOBRE O REALIZADOR / ABOUT THE DIRECTOR
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Pepe Gutiérrez García
Os filmes de Pepe Gutiérrez foram mostrados em 
vários festivais, entre os quais o CPH:DOX, FIC 
Valdivia, Festival de Cine de San Sebastián, FICUNAM, 
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de Habana, 
Festival Márgenes, Transcinema, DocsMx, DOKU:FEST 
Kosovo, entre outros.
−
Pepe Gutiérrez’s films have been presented at 
numerous festivals, among which: CPH: DOX, FIC 
Valdivia, San Sebastian International Film Festival, 
FICUNAM, Festival of New Latinamerican Cinema 
of Havana, Márgenes Film Festival, Transcinema, 
DocsMx, DOKU: FEST Kosovo, among others.

Mixing fiiction with documentary a dialectic between 
the past and present is established, exploring the 
origins and the development of colonialism. 
I confront two trips, that of Diego De Velázquez in 
the 17th century in the Manila Galleon (a key figure 
in mercantilism, some authors establish the Manila 
route as the beginning of the Modern Age) and my 
own journey following the route between Mexico, 
Philippines and China in the 21st century.
I start from the absolute formal rupture raised as 
an act of political protest (against the forms that 
prevail over visual media) and, more importantly, of 
the complete acceptance of the “cinematographic” 
apparatus - that is, everything that is done with a 
camera - like fiction and nothing more than that; 
and it is from there that he embraces artifice and 
transfigures it.
My films seek to highlight their poetic and non-
narrative quality since any image or sound are 
narrative by themselves. If we talked in literary terms, 
the type of cinema my movie appeals to is poetic and 
not prose.
Recalling what authors such as Jean-Marie Straub 
and Robert Bresson preached, I rescue the idea that 
images have to collide with each other so that they 
function on their own as “narrative” units and then, 
in the eyes of an awake viewer, also work as a set 
imposed by an assembly of the same nature. I start 
from the obvious but often ignoring, that filming 
(a subject) is an act of shock essentially: the clash 
between the filmed and the one who films it.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY

Esta película la hice pensando en ti / I made this 
movie thinking of you (2018)
Te prometo nunca regresar / I promise you never to 
come back (2016)
El brillo de tus ojos se extinguirá con la oscuridad del 
mundo / The bright of your eyes will extinguish with 
the darkness of the world (2016)
Los pájaros miran hacia el norte / The birds look to 
the north (2014)
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SOBRE A PRODUTORA / ABOUT THE PRODUCER
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Tatiana Graullera
Em 2010, o seu primeiro projecto foi como produtora, 
Secret World, de Gabriel Mariño, ganhou o fundo de 
produção suíço Visions Sud Est e estreou-na Berlinale 
2012. Em 2018, o documentário A Wild Stream de 
Nuria Ibáñe venceu o mesmo fundo do Visions du Sud 
Est e, no mesmo ano, estreou La Camarista, primeiro 
filme de Lila Avilés no TIFF.
− 
In 2010 her first project as a producer, Secret 
World directed by Gabriel Mariño, won the Swiss 
production fund Visions Sud Est and was premiered 
at the Berlinale 2012. In 2018 with A Wild Stream 
documentary directed by Nuria Ibáñez won the Swiss 
post-production fund Visions Sud Est, in the same 
year she premiered La Camarista, Lila Avilés’ first 
film at the TIFF.

CONTACTOS / CONTACTS

Pepe Gutiérrez García
t. +0445529597748
e-mail. pepegutierrez.3@gmail.com / 
losnoricosfilms@gmail.com 
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SINOPSE / SYNOPSIS

Um jovem motorista de mototaxi chega à mais rica e 
mais perigosa mina de ouro do Perú, perdido debaixo 
de um glaciar nos Andes. Uma viagem a um mundo 
onde o ouro pertence ao Diabo, o rei das minas. 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Mother Lode é um conto a preto e branco sobre a 
corrida ao ouro contemporânea. Um filme documental 
entre o cinema directo e a ficção, entre a realidade 
material e o pensamento mágico. Partindo de um 
processo antropológico que gradualmente revela 
os rituais envolvidos nas minas peruanas, Mother 
Lode fala das suas implicações privadas e íntimas, a 
transformação da prática do sacrifício humano ligado 
às mitopoeses dos Andes numa metáfora universal 
sobre a relação do Homem com a Riqueza. Uma 
relação violenta na qual ninguém é apenas vítima ou 
perpectuador. Jorge parece uma vítima de sacrifício 
do mundo, mas quando esperamos que ele consiga ter 
o que deseja, descobrimos que também ele é um 

MOTHER LODE
Matteo Tortone, Itália, França, Suíça / Italy, France, Switzerland

Produção / Production: Malfé Film, Margot Mecca (Itália / Italy) Wendigo Films, Alexis Taillant (França / France) 
C-Side, Benjamin Poumey (Suíça / Switzerland)
Duração / Length: 90 min
Finalização / Completion Date: Janeiro 2020/ January 2020
Orçamento / Estimated Budget: 275.000,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 200.000,00 €
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Montagem / Editing

Mother Lode is a black and white fairy tale about the 
contemporary gold rush. A creative documentary, 
between direct cinema and fiction, material reality 
and magical thinking. Starting from an anthropological 
process of gradual unveiling the rituals involved 
in Peruvian informal mines, Mother Lode tells the 
private and intimate implications of it, transforming 
the practice of the human sacrifice linked to the 
Andean mythopoeiesis into an universal metaphor 
about the relationship between Man and Richness. A 
violent relationship in which nobody is only victim or 
executioner. Jorge looks like the sacrificial victim of 
this world, but when we hope he can really get what he 
wants, we discover he is also a perpetrator. In that 

A young mototaxi driver reaches the richest and most 
dangerous goldmine of Peru, lost under a glacier in 
the Andes. A journey in a world where gold belongs to 
the devil, ruler of the mines.
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SOBRE O REALIZADOR / ABOUT THE DIRECTOR
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Matteo Tortone
Licenciado em Literatura, é realizador e director de 
fotografia. Em 2012, coordenou o filme White Man, 
vencedor da Russian Film Critic e Director Guild 
Prize (Kazan FF). Em 2012, realizou Swahili Tales, 
um documentário em 3 episódios. Em 2015, venceu o 
prémio para melhor fotografia com o filme Rada, no 
Krakow Film Festival
−
Graduated in Literature, director and dop. In 2011 
he codirected White Men, winner of the Russian 
Film Critic and Director Guild Prize at the Kazan 
FF. In 2012 he directed Swahili Tales, a 3 episodes 
documentary film. In 2015 he won the prize for the 
best cinematography at Krakow Film Festival for 
Rada.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY 
 
- Bar Malfé (co-author) (2017) 
- Su campi avversi (2015) 
- Swahili Tales (2012) 
- White Men (2011)

perpectuador. Nesse momento, usamos um elemento 
ficcional: Jorge desaparece, tal como muitos outros 
mineiros sacrificados pelo mercado do ouro. Nada 
mais do que pó e esquecimento. 

moment we use a fictional element: Jorge disappears 
as one of the many unknow miners sacrificed by the 
gold market. Nothing but dust and oblivion.

SOBRE A PRODUTORA / ABOUT THE PRODUCER

Margot Mecca, Malfé Film
Margot Mecca é produtora freelancer e investigadora, 
trabalha no Festival di Popoli desde 2011.
A Malfé Film é uma casa de produção independente, 
sediada em Turim, de M. Tortone e  E. Giovannone, 
profissionais com uma longo percurso no cinema 
documental italiano.
− 
Margot Mecca is a freelance producer and a 
researcher, she works at Festival dei Popoli since 2011.
Malfé Film is a independent production company, 
based in Torino, owned by M. Tortone and E. 
Giovannone, professionals with a long track record in 
Italian documentary cinema.

CONTACTOS / CONTACTS

Margot Mecca
t. +34 722774546
e-mail. margot.mec@gmail.com / margot@malfe.it 
website. www.malfe.it
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SINOPSE / SYNOPSIS

O meu avô António era um homem amoroso. Quando 
nasci, já tinha o cabelo branco. Mas a sua história 
começa com a sua morte e último desejo: ter uma 
camisa preta vestida durante a sua vigília. Mussolini 
mi ha detto procura o passado secreto que relaciona 
o familiar e o sinistro, a minha vida e a dele.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Proponho-me, a partir do meu quotidiano e das 
anedotas familiares, abordar um período da história 
italiano e da história argentina, seguindo o itinerário 
vital de um homem para mim tão querido quanto 
desconhecido. 
Quase sem me dar conta, comecei  uma busca e 
simultaneamente a escrever um diário. Consertei 
o projector de 8 mm do meu pai e comecei a ver 
os filmes que ele havia feito e que eu nunca tinha 

MUSSOLINI MI HA DETTO
Toia Bonino, Argentina / Argentina

Produção / Production: Alejandra Grinschpun
Duração / Length: 74 min
Finalização / Completion Date: 2021
Orçamento / Estimated Budget: 150.000,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 18.600,00 €
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Desenvolvimento / Development

My grandfather was a loving man. When I was born, 
his hair was already white.  But this story begins with 
his death and with his last will: to be dressed in black 
during his wake. Mussolini mi ha detto searches for 
the past secret that connects the familiar to the 
sinister, my life to his.

I propose myself from my own everyday life and my 
family anecdotes, to approach a period of Italian and 
Argentinian history, following the life of a man so close 
and dear to me as unknown.
Almost without realizing, I started to search and 
simultaneously to write a diary. First, I fixed my 
father’s 8mm projector and started to watch the 
movies he had recorded and I had never seen. I got 
interested in my grandfather’s political history that 
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visto. Interessei-me pelo percurso político do meu 
avô, que tão desapercebido passou na minha família. 
Encontrei o livro, escrito por ele, “Mussolini mi ha 
detto”, que ninguém na minha família havia lido. Nele, 
vi-o abraçado a Mussolini nuns negativos de vidro. 
Descobri que o meu avô havia sido governador de três 
cidades italianos e que na Argentina havia conhecido 
Perón. Passei a vê-lo de modo diferente nas imagens 
captadas pelo meu pai. 
Há algo de trágico que posso ver, hoje, na 
descendência masculina do meu avô. Os seus filhos 
homens não tiveram sucesso nem profissional nem, 
economicamente. Viveram sempre na sombra desse 
pai omnipotente. A sorte dos seus netos não foi 
melhor: o primeiro nasceu com hidrocefalia e morreu 
aos cinco anos; o meu irmão, que representava o ideal 
da família, morreu de cancro aos 33 anos. 
 Pela primeira vez, sinto-me feliz que os meus 
filhos rapazes não sejam Bonino. Não haverá 
mais descendência com o nosso apelido. Todas as 
outras netas são mulheres. Abordar esta história 
responde ao meu interesse de entender uma época, 
mas também de revisitar criticamente o legado 
patriarcal dos homens da minha casa e dar voz às 
mulheres, pensando fundamentalmente outro tipo de 
masculinidades possíveis. 

SOBRE A REALIZADORA / ABOUT THE DIRECTOR
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Toia Bonino
Toia realizou a longa-metragem Orione (2017), com 
a qual venceu o Prémio de Melhor Realização no 18º 
BAFICI, Melhor Filme e Melhor Montagem no FIDBA. 
O filme foi também estreado no IDFA e no Festival de 
Lima. Obteve uma Bolsa de criação do Fundo Nacional 
de Artes duas vezes. A sua obra tem sido mostrada 
no Marfici e no “El cine es otra cosa” no MAMBA.
−
Toia made the full-length film Orione (2017), with 
which she was awarded with the Best Director Award 
in the 18th BAFICI, Best Film and Best Editing in 
FIDBA. The film was internationally released at IDFA 
and the Festival in Lima.Toia won twice a scholarship 
to the creation of the National Fund of Arts. Her work 
was exhibited in the Marfici and in “El cine es otra 
cosa” at the MAMBA. 

apparently had passed in my family unperceived. I 
found the book written by my grandfather “Mussolini 
mi ha detto” which no one in my family said to have 
read and I found him embracing Mussolini in a few 
glass negatives I had found in a shoe box. I discovered 
that my grandfather had been a governor in 3 diferent 
Italian cities and that in Argentina he had contact with 
Perón. I started to see him in a different way in the 
recordings taken by my dad.
There is something tragic that I can now see in the 
male descendants of my grandfather. His sons did not 
know how to develop professionally nor economically. 
They always lived under the shadow of that 
omnipotent father. The fate of the male grandchildren 
was worse. His first male grandchild to be born with 
hydrocephalus and he died at the age of five. My 
brother represented that clear ideal of the family died 
of cancer at the age of 33.
For the first time, I feel glad that my sons are not 
Bonino. There will never be any more descendants 
with our last name. All the other granddaughters 
were women. Approaching this uncomfortable history 
answers to my interest in trying to understand a time 
period, but above all to acutely review the patriarchal 
legacy of the men in my house and give voice to 
their women, thinking about the possibility of the 
construction of another kind of masculinity.

FILMOGRAFIA SELECCIONADA / SELECTED 
FILMOGRAPHY

Orione (2017)
Umwelt (2015)
Deshoras (2012)
Ophelia (2011)
El jardín de las delicias (2010)

SOBRE A PRODUTORA / ABOUT THE PRODUCER

Alejandra Grinschpun
Alejandra Grinschpun faz parte da Gema Films, onde 
desenvolve e produz documentários. Entre eles, 
contam-se Ficción Privada (2019) e 327 Cuadernos 
(2015) de Andrés Di Tella; Teatro de Guerra (2018) 
de Lola Arias , Soldado (2017) de Manuel Abramovich. 
Realizou e produziu o filme Años de Calle (2013). 
Desenvolveu e realizou a série Desde la Calle, 8 
capítulos para o Canal Encuentro (Argentina).
Alejandra Grinschpun belongs to Gema Films where 
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she develops and produces documentaries: Private 
Fiction (2019) and 327 Notebooks (2015) by Andrés 
Di Tella; Theatre of war (2018) by Lola Arias; Soldier 
(2017) by Manuel Abramovich among others. She 
is the director and producer of the full-length film 
Street Years (2013). She developed and directed 
the TV show Desde la calle, 8 episodes for Canal 
Encuentro channel. 

CONTACTOS / CONTACTS

Toia Bonino
t. +54 9 11 40789084
e-mail. toiabonino@yahoo.com
skype. Toia.bonino2

Alejandra Grinschpun
t. +54 9 11 41995084
e-mail. agrinschpun@gmail.com
skype. Alejandra.grinschpun
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SINOPSE / SYNOPSIS

O Lugar mais Seguro do Mundo acompanha a vida 
de Marlon, um jovem que tem sua vida transformada 
após se tornar vítima de uma das maiores tragédias 
socioambientais do mundo oriunda do rompimento 
de uma barragem de rejeito de minério. Forçado a 
migrar do campo para a periferia da cidade, ele passa 
a lidar com novos conflitos e testemunha a repetição 
de outra tragédia da mineração no Brasil; o que 
escancara o descaso e a injustiça no país e o futuro 
incerto da personagem. 

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

O Lugar Mais Seguro do Mundo constrói uma 
narrativa sobre um universo micro, de uma vida de 
resistência e sonhos, ao mesmo tempo que fala 
sobre a mineração.
Ao longo do filme, Marlon retorna ao seu vilarejo 

O LUGAR MAIS SEGURO DO MUNDO / tHe saFest Place in tHe wOrld
Aline Lata e / and Helena Wolfenson, Brasil / Brazil

Produção / Production: Evelyn Mab, Priscilla Pomerantzeff, Krassivaya Filmes
Duração / Length: 65 min
Finalização / Completion Date: Julho 2020 / July 2020
Orçamento / Estimated Budget: 93.177,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 93.177,00 €
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Primeiro Corte / First Cut

The film portraits Marlon’s life for the last 3 years. 
He is a young man whose life was turned upside down 
after one of the most terrible socio-environmental 
tragedies in the world took place in Minas Gerais 
in 2015. Marlon was forced to migrate from the 
countryside to the city outskirts. The feature follows 
Marlon’s efforts to continue with his life, in his coming 
of age while he remains connected with his memories.

The Safest Place in the World is about the 
character’s impossible dream: to return to live in 
the only place he recognizes as home. The narrative 
shows a micro-universe, Marlon’s life, its resistance 
and subjectivities, and also addresses topics such 
as the structures of capitalism, especially mining. It 

10.000,00 €
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Helena Wolfenson
É fotógrafa e documentarista independente 
graduada em Jornalismo pela PUC-SP (Brasil) com 
especialização em Fotojornalismo pelo International 
Center of Photography (USA). Já expôs o seu trabalho 
em São Paulo, Brasilia, Nova York, Berlín e Goa. 
Trabalha para os principais meios de comunicação do 
Brasil e atua como criadora de narrativas visuais para 
marcas e instituciones. 
−
Helena Wolfenson is a photographer and independent 
filmmaker graduated in Journalism from the PUC-SP 
with a specialization in Photojournalism from the ICP 
(NY). She has exhibited her work in Brazil, New York, 
Berlin and Goa. She makes her premiere as director.

soterrado pela lama oriunda do rompimento da 
barragem e faz disso uma forma de ritualizar seu 
passado, protestar a sua existência e o crime das 
empresas Samarco, Vale e BHP. A partir de um olhar 
intimista, acompanhamos o desenvolver da vida da 
personagem após o trauma.
As barragens causam o deslocamento e 
empobrecimento de milhões de pessoas, a despeito 
das promessas de “progresso”. No mundo existem 
45 mil barragens, que já deslocaram cerca de 80 
milhões de pessoas, vítimas de disputa por territórios 
e acidentes. No filme a relação entre a empresa e 
Marlon dá-se pelos embates com funcionários da 
Samarco, quando visita sua antiga casa e reflecte com 
os seus amigos sobre mineração. 
O documentário adquire uma nova camada quando, 
após três anos, em Janeiro de 2019 outra barragem 
se rompe em Brumadinho, a 126 Km de onde 
Marlon vive agora. Mais uma vez a empresa Vale é 
responsável pelo crime. Foram mais de 300 mortos. 
Nenhuma sirene disparou, assim como na tragédia 
de Mariana. A narrativa vive em um tempo cíclico 
entre dois crimes similares e com a possibilidade de 
no futuro acontecerem outras tragédias como essas 
pelo mundo. O documentário fala da utopia de viver 
no único lugar que Marlon reconhece como casa, e 
que para ele se tornou agora, o lugar mais seguro do 
mundo. 

SOBRE AS REALIZADORAS / ABOUT THE DIRECTOR

36 E 37

Aline Lata 
É diretora na produtora Landia, especializada em 
filmes publicitários; e na Volt, onde atua como 
realizadora de projetos documentais e filmes de 
moda. Venceu o melhor filme de beleza com Masqué 
no Oslo Trend Festival e destacou-se no FIFH Cannes 
com o curta Obsession. Em 2018, venceu 9 leões no 
festival Cannes Lions com TagWords para Budweiser 
e ficou entre os 10 diretores mais premiados no 
Festival El Ojo de Iberoamérica.
−
Aline Lata makes her debut in nonfiction movies. She 
is a director in advertising films, working for Landia 
and Volt production companies. In 2018, she won 
9 Lions at the Cannes Lions Festival and remained 
among the 10 most awarded directors at El Ojo de 
Iberoamérica. 

reflects about the worrying situation of the mining in 
social and environmental perspectives: there are 45 
thousand large dams in the world that have displaced 
approximately 80 million people.
The documentary takes on a new layer when, after 
three years, in January 2019 another dam breaks in 
Brumadinho, 78 miles from where Marlon lives. The 
same company, VALE, is the main responsible for the 
crime. The narrative is in this cyclic time between 
two similar cries, it gains universality and repetition 
with the sad possibility of other announced tragedies 
happening in the near future.
With a contemplative time, an intimate and poetic 
cinematography, the documentary seeks to create a 
non-hegemonic narrative by following one character 
whose voice represents a part of the population 
absent from mainstream media and politics. A 
traditional narrative arc that sets up for a dramatic 
transformation in the character’s life will, perhaps, be 
subverted. The likely long wait for a transformative 
event across time is our narrative matter. With the 
new tragedy, it is evident that no precautions have 
been taken. Injustice prevails, repeats itself and this 
film records it.
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FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY

Aline Lata 
Obsession (2015)
Coreto (Music video, 2019)

Helena Wolfenson 
Missing Women (2017) 
Corpos Livres (2019)

SOBRE AS PRODUTORAS / ABOUT THE 
PRODUCERS

Evelyn Mab, Priscilla Pomerantzeff 
Evelyn Mab está no mercado audiovisual há mais de 
12 anos. A sua última longa-metragem Bixa Travesty, 
com Linn da Quebrada, realizada por Claudia Priscilla 
e Kiko Goifman, lançado durante o Festival de Berlim 
e exibido em mais de 100 festivais em todo mundo, 
foi premiado com o Teddy Award como melhor 
documentário e outros 17 prémios internacionais e 
dois nacionais. 
Priscila Pomerantzeff é produtora, argumentista e 
realizadora. Especializada na realização de conteúdo 
de não-ficção para cinema e televisão, trabalhou em 
projetos de grandes realizadores brasileiros. 
−
Evelyn Mab has been working as an executive 
producer in Brazil for more than 12 years. Her latest 
feature film Bixa Travesty, directed by Claudia 
Priscilla and Kiko Goifman, received the Teddy Award 
for best documentary, was exhibited in more than 
one hundred festivals around the world and received 
another 17 international and national awards.
Priscilla Pomerantzeff is a producer and screenwriter 
specialized in developing non-fiction content in 
different formats. In the last years, has worked in 
projects of well known Brazilian directors

Krassivaya Filmes
É uma produtora de São Paulo que acredita no poder 
de uma história bem contada. Produz conteúdos 
de não ficção em diferentes formatos com o intuito 
de informar o público e inspirar mudanças. As 
fundadoras da produtora contam com anos de 
experiência na indústria audiovisual brasileira e 
filmografia premiada. 
−
Is a production company from São Paulo that believes 
in the power of a well-told story. It produces non-
fiction content in different formats in order to inform 
the audience and inspire changes. The founders 
have years of experience in the Brazilian audiovisual 
industry and award-winning filmography. 

CONTACTOS / CONTACTS

Aline Lata
t. +55 11 994 606 558
e-mail. aline.lata@gmail.com 
website. www.alinelata.com

Helena Wolfenson
t. +55 11 997 500 063
e-mail. helenawolfenson@gmail.com
website. www.helenawolfenson.com



Dossier Arché 36

SINOPSE / SYNOPSIS

Na selva da Colômbia, o jovem hipopótamo Pepe foi 
morto. Entre sons e urros, os seus fantasmas narram 
a sua história, autêntica e falsa, séria e divertida. Mais 
uma história a acrescentar ao imaginário das cidades 
vizinhas, cheias de lutas de machos, ditaduras e seres 
que morreram sem nunca saberem verdadeiramente 
onde estavam.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Por vezes no meu trabalho, sinto a necessidade de 
voltar a alguns temas. A produção da imaginação, o 
relato fantástico e o universo infantil. O mundo das 
criança está repleto de coisas que só ela pode ver; 
muitas vezes a criança zanga-se quando compreende 
que o outro nunca as verá. Essa impossibilidade 
foi o que sempre mais me fascinou desde pequeno. 
As brincadeiras mais divertidas que recordo da 
minha infância são aquelas em que, entre todos, 
criávamos um mundo, o resultado de um tal esforço 
da imaginação, que todos podíamos ver o mesmo 
espaço irreal. Na nossa vida de adultos, reconhecemo-

PEPE, LA IMAGINAcIÓN EN EL TERcER cINE / tHe iMaginatiOn in tHe tHird cineMa
Nelson Carlo de los Santos Arias, República Dominicana, Colômbia, França / Dominican Republic, Colombia, France

Produção / Production: Pablo Lozano, Tanya Valette (Monte y Culebra SRL)
Duração / Length: 90 min
Finalização / Completion Date: 2021
Orçamento / Estimated Budget: 800.000,00 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 160.000,00 €
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Escrita / Writing

In the jungle of Colombia, Pepe, a young Hippo was 
killed. Between sounds and bellows, his ghost narrates 
his story, an authentic and false story, serious 
and playful. Another story to add to the imaginary 
of these neighboring towns, full of macho fights, 
dictatorships and beings that have died without ever 
knowing where they really were.

Every so often in my work, I feel the need to return 
to some issues that have become recurrent. The 
production of imagination, the fantastic story and the 
universe of children. The child’s world is full of things 
that only he can see and many times he gets angry as 
he understands that the other will never see them. 
That impossibility is what has always fascinated me 
since I was a child. The most pleasant experiences 
of my childhood were when between all of us, we 
created a world that was the result of straining our 
imagination to such an extent that we could all see 
the same unreal space. In our adult life we recognize 
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FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY

Cocote (2017)
Santa Teresa y Otras Historias / Santa Teresa and 
other stories (2015)
Lullabies (2014)
Pareces una carreta de esas que no la paran ni lo’ 
bueye / You Look Like a Carriage That Not Even the 
Oxen Can Stop (2013)
Le dernier des bonbons (2011)

SOBRE OS PRODUTORES / ABOUT THE 
PRODUCERS

Tanya Valette
Tanya Valette (1962) pertence à primeira geração 
de licenciados da Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de Cuba, foi a sua sétima directora e 
primeira licenciada a assumir o cargo. Coordenou as 
Oficinas de Formação do Programa Ibermedia e a VI 
edição do programa DOCTV. Directora artística e 
programadora do IBAFF (Múrcia) entre 2013 e 2015. 
Em 2017 inicia a sua carreira como realizadora no 
Chavón | La Escuela de Diseño.
−
Tanya Valette (1962) belongs to the first generation 
of graduates of the International School of Film and 
Television of Cuba, was its seventh director and first

nos nesse estado quando nos encontramos perante o 
absurdo. O inexplicável põe em crise a crença de uma 
certa realidade e relembra-nos os seus limites. 
Pepe é esse mundo que surge da minha imaginação, 
e da imaginação colectiva. A premissa desta história, 
de um ser que parte em busca de algo que não existe 
e morre num lugar sem nunca ter sabido onde estava, 
transforma-se numa estampa ao longo das nossas 
histórias. Um primeiro colonizador que chega por 
equívoco, um sem número de seres vivos desterrados, 
para serem trazidos para terras desconhecidas. Pepe 
é o mundo e também a “outra parte” onde, às vezes 
o seu nome aparece nas maltratadas e preciosas 
páginas de alguma crónica colombiana, e noutras 
sonha em transformar-se num desenho animado. Às 
vezes, ele ouve a música trazida pela brisa dos carros 
ao passar por uma avenida longínqua e, no silêncio do 
dia, escuta o murmúrio do sol caindo sobre o chão e 
as árvores deste lugar. 
 

SOBRE O REALIZADOR / ABOUT THE DIRECTOR

Nelson Carlo de los Santos Arias
Nelson Carlo de los Santos (República Dominicana, 
1985). Galardoado com o Tropical Uncanny 
(Guggenheim), Prix Georges De Beauregard 
(FidMarseille) e no Festival Mar de Plata (melhor 
filme latino-americano). O seu filme Cocote estreou 
em Locarno 2017, recebendo o Leopardo de Ouro na 
categoria Signs of Life. Actualmente desenvolve o seu 
nome filme em residência na DAAD, em Berlim.
−
Nelson Carlo De Los Santos (RD, 1985). Awarded 
in Tropical Uncanny (Guggenheim), Prix Georges 
De Beauregard (FidMarseille) and Mar de Plata 
Festival (best Latin American film). His film Cocote 
was released in Locarno 2017, receiving the Golden 
Pardo in the Signs of Life category. He is currently 
developing his new film at the DAAD residence in 
Berlin.

ourselves in that state when we find ourselves faced 
with an absurd fact. What is inexplicable sets up a 
crisis of belief of a certain reality that reminds us of 
its limits.
Pepe is that world that comes from my own and a 
collective imagination. The premise of this story of a 
being that leaves in search of something that doesn’t 
exist and dies in a place without ever knowing where 
he was, becomes a stamp throughout our stories. A 
first colonizer that arrives by mistake, countless living 
beings that are banished, to be brought to unknown 
lands. Pepe is the world and the “other part” too, 
where sometimes his name appears in some battered 
and precious pages of some Colombian chronicle, 
and other times he dreams of becoming a cartoon. 
Sometimes he listens to the modern music that the 
breeze of the cars brings when passing by a distant 
avenue and, in the day’s silence, he hears the murmur 
of the sun falling on the pavement and the trees of 
this place.
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Pablo Lozano
Co-produtor do filme Todos Somos Marineros, de 
Miguel Ángel Moulet, premiado no Primer Corte do 
Ventana Sur e estreada na secção Voices (Roterdão 
IFF 2019), prémio FIPRESCI no Cinélatino de 
Toulouse. É produtor de Candela, de Andrés Farías, 
seleccionado para a La Fabrique Cinémas du Monde 
e para as residências de Escrita, Edição e Música de 
Sundance e que está actualmente em pós-produção. 
−
Pablo Lozano (1979). Co-producer of We Are All 
Sailors, by Miguel Ángel Moulet, awarded in Ventana 
Sur, premiered in Voices of IFF Rotterdam 2019, 
awarded FIPRESCI in Cinélatino de Toulouse. 
Producer of Candela by Andrés Farías, selected in La 
Fabrique Cinémas du Monde, selected in Sundance 
(Writing lab, Edit Residency and Music Residency) 
currently in post production.

CONTACTOS / CONTACTS

Pablo Lozano
t. +18297179309
e-mail. vj.lozano@gmail.com / anaisafull@gmail.com
website. www.monteyculebra.com

graduate to assume the position; has coordinated 
the Training Workshops of the Ibermedia Programme 
and the VI edition of the DOCTV Program. Artistic 
director and programmer of the IBAFF Festival 
(Murcia) from 2013 to 2015. In 2017 started as 
director of the film career in Chavón | The School of 
Design.
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SINOPSE / SYNOPSIS

Ramiro é cozinheiro num bar. Hernán é um técnico 
no desemprego. Nora é enfermeira num hospital 
público. Lucía atende os clientes de uma livraria. 
Quatro histórias e uma cidade a preto e branco sob 
uma chuva recorrente. Não se conhecem entre si, são 
apenas habitantes da mesma cidade.

NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Vivo numa cidade que, como qualquer espaço social, 
muda diariamente. Neste espaço mutante, vivi 
sempre na mesma casa, localizada numa das zonas 
mais centrais de Córdoba. Vivi sempre, também, com 
o meu pai e o meu irmão, ambos arquitectos, com 
um olhar urbanístico e uma perspectiva analítica 
da cidade. A sua atenção ao espaço público tem-me 
levado a observar e a habitar, de uma maneira ou de 
outra, lugares distintos de uma cidade que conjuga 
um sem fim de histórias e tramas sociais.
O tempo passa e o que vemos todos os dias é 
diferente. Obras públicas, edificios novos, transportes 

SOBRE LAS NUBES / aBOUt tHe clOUds
María Aparicio, Argentina

Produção / Production: Pablo Ratto, Eva Cácere, Trivial Media
Duração / Length: 90 min
Finalização / Completion Date: 2020
Orçamento / Estimated Budget: 244.206,68 €
Financiamento Assegurado / Acquired Budget: 88.137,02 €
Estado de Desenvolvimento / Project Stage: Desenvolvimento / Development

Ramiro works as a cook in a bar. Hernán is an 
unemployed engineer. Nora is a nurse in a public 
hospital. Lucia is a bookseller. Four stories and a black 
and white city with a persistent rain. None of them 
knows each other; they are only inhabitants of the 
same city.

I live in a city that, like every social space, changes 
daily. In the middle of that mutant space I have always 
lived in the same house, located in one of the most 
central places of Cordoba. I also lived for many years 
with my father and brother, both architects with an 
urbanist view and an analytical observation of the 
city. His attention to public space has also led me to 
observe it and inhabit, in one way or another, different 
places in a city that combines an endless list of human 
stories and plots.
Time advances and what is seen is daily different. 
Constructions, new buildings, cars, fashions, 
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urbanos, as modas, os problemas, as queixas. A 
cidade é um turbilhão de situações contraditórias 
e ambíguas, uma desordem que tem dentro de si 
momentos de uma espécie de beleza. A maior parte 
das coisas que gostaria de filmar com o Sobre 
las Nubes vêm das notas que tomei nas minhas 
observações,  ao longo dos anos. O retrato da cidade 
a partir das personagens e a sua interacção com 
o espaço que habitam é o motivo principal deste 
filme. É necessário, para mim, neste movimento, 
poder traduzir numa forma cinematográfica algo 
que já existe no real e que me acompanha desde 
há muito. Estas personagens e os seus percursos 
significam a possibilidade de retratar, a partir da sua 
individualidade, as histórias possíveis de pessoas que 
nao se conhecem mas que estão mais próximas do 
que imaginamos.
 

SOBRE A REALIZADORA / ABOUT THE DIRECTOR

María Aparicio
María Aparicio naceu em Córdoba, Argentina, em 
1992. Estudou Cinema na Universidad Nacional de 
Córdoba e de forma autodidata. Trabalha em diversos 
projectos filmando e montando. Las Calles é o seu 
primero filme, como realizadora, e actualmente 
trabalha no Sobre las Nubes, a sua segunda longa-
metragem.  
− 
María Aparicio was born in Córdoba, Argentina in 
1992. She studied Cinema at the National University 
of Córdoba and in a self-taught way. She works on 
several projects filming and editing. Las Calles is her 
first film as a director and she currently works in 
Sobre las Nubes, her second feature film.

FILMOGRAFIA / FILMOGRAPHY

- Hombre bajo la lluvia / Man under the rain (2018) 
- Las Calles / The Streets (2016) 

problems, complaints, people. The city becomes a 
whirlwind of contradictory and ambiguous situations, 
a disorder that keeps within moments of some kind of 
beauty.
Most of the things I would like to film in this movie 
come from the taken notes of a detailed observation 
sustained for many years. It is necessary for me at 
this moment to translate into a cinematographic form 
something that already exists in the real and that has 
been with me for so
much time. This characters mean for me the 
possibility of portraying through their individualities 
the possible stories of people who do not know each 
other but who are closer than we ever imagined. After 
all, one of the dilemmas in the city is to realize that 
we are not alone, or to find at least spaces where to 
shelter from loneliness.

SOBRE O PRODUTOR / ABOUT THE PRODUCERS

Pablo Ratto
Produtor e realizador de cinema independiente e 
de autor. Desde 2002 produziu mais de 15 longas-
metragens, desde filmes quase artesanais até co-
produções de grande orçamento. Trabalho com 
realizadores como Raúl Perrone e Nicolás Prividera. 
Os seus filmes, de ficção ou documentais, foram 
estreados e reconhecidos en numerosos festivais 
e obteve apoio do ITVS, Ibermedia, Euroimages e 
Programa Media entre outros.
−
Is a producer and director of independent films and 
auteur cinema. Since 2002, he has produced several 
films. Some of them are artisanal productions and 
some others are co- productions of a high quality. 
He has worked with directors such as Raúl Perrone 
and Nicolás Prividera. His work of fiction and his 
documentaries have been premiered and recognized 
in many festivals and he has obtained the support of 
ITVS, Ibermedia, Euroimages and Media Programme 
among others. 

CONTACTOS / CONTACTS

María Aparicio
t. +54 0351 153 726 030
e-mail. maru.aparicio@hotmail.com / pablo@
trivialmedia.com.ar
website. www.maria-aparicio.com / www.trivialmedia.com.ar



Dossier Arché 41

Esta oficina pretende trabalhar os temas e desafios 
específicos que o cinema de não ficção ibero-
americano tem colocado às práticas investigativas e 
à prática crítica, propondo uma leitura da história e 
da teoria do cinema através desse enquadramento 
teórico-prático. Decorre, num primeiro momento, 
no contexto do Arché, seguindo-se uma residência 
artística de 4 semanas. Os trabalhos prosseguem 
no contexto do MRG//Work, laboratório do festival 
madrileno Márgenes.
−
Workshop intended to explore the specific issues and 
challenges that non-fiction Iberian-American cinema 
has raised when it comes to research standards 
and criticism, by putting forward a reading of film 
history and theory within that theoretical-practical 
framework. This workshop first takes place in 
the scope of Arché, followed by a 4 weeks artistic 
residency, and is then resumed at MRG//Work, the 
project development lab at the Madrilenian festival 
Márgenes.

Tutor em Lisboa / Tutor in Lisbon

Miquel Martí Freixas
Especialista em documentário e cinema 
contemporâneo. Programador, entre outros, no 
DocumentaMadrid, fórum Corte Final, cinema 
Zumzeig, Rencontres de Lussas, Zinebi Bilbao, 
Cinemateca da Catalunha, Curtocircuíto Santiago 
e Xcèntric CCCB. Professor convidado na Escola 
Superior de Cinema e Audiovisuais da Catalunha 
desde 2009 e colaborador em vários meios de 
comunicação social. Criador e director da revista em 
linha mensal Blogs&Docs (2006-2013).
−
Specialised in documentary film and contemporary 
cinema. Programmer at DocumentaMadrid, forum 
Corte Final, Zumzeig Cinema, Rencontres de Lussas, 
Zinebi Bilbao, Catalan Cinematheque, Curtocircuíto 
Santiago and Xcèntric CCCB, among others. Visiting 
teacher at the Film and Audio-visual School of 
Catalonia since 2009 and collaborator of various 
written media. Creator and director of the monthly 
online magazine Blogs&Docs (blogsandocs.com, 2006-
2013).

Oficina de Crítica e Investigação / 
Criticism and Research Workshop 

Tutor em Madrid / Tutor in Madrid

Manuel Asín
Coordenador da área de cinema do Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, programou ciclos para a Biblioteca 
de Cinema Espanhola, MNCARS, Xcèntric-CCCB, 
Zinebi, etc. Publicou artigos em revistas e platafromas 
como Trafic, Blogs & Docs ou Caimán Cuadernos de 
Cine, onde é membro do conselho editorial. É o autor 
de edição e dos prólogos de dois livros sobre o cinema 
de Jean-Marie Straub e Danièle Huillet: Escritos (2011) 
e Hacer la revolución es también volver a colocar en 
su sitio cosas muy antiguas pero olvidadas (2016) . 
Faz parte da equipa de ensino de Elías Querejeta Zine 
Eskola (San Sebastián) e do Master LAV (Madrid). Foi 
diretor da distribuidora e editora de livros e DVD, 
Intermediate (2011-2015). 
−
Coordinator of the cinema area of the Círculo de 
Bellas Artes de Madrid. He has curated cycles for 
Spanish Film Library, MNCARS, Xcèntric-CCCB, 
Zinebi, etc. Has published articles in magazines such 
as Trafic, Blogs & Docs or Caimán Cuadernos de 
Cine, where he is a member of the editorial board. 
He is the author of the edition and the prologues of 
two books on the cinema of Jean-Marie Straub and 
Danièle Huillet: Escritos (2011) e Hacer la revolución 
es también volver a colocar en su sitio cosas muy 
antiguas pero olvidadas (2016). He is part of the 
teaching team of Elías Querejeta Zine Eskola (San 
Sebastián) and Master LAV (Madrid). He has been 
director of the distributor and publisher of books and 
DVDs Intermediate (2011-2015).
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ABSTRACT

Talvez os artistas sejam colonos. Mas quanto dessa 
colonização produzem eles? E o espaço, o  território, 
a terra onde tudo acontece, tem um peso? With Land 
é um projeto de investição em torno destas questões, 
num contexto específico, o dos filmes de não-ficção, 
feitos por estudantes estrangeiros na CalArts - 
Instituto de Artes da Califórnia, e filmados em Los 
Angeles. Mais de um terço dos alunos da escola são 
estrangeiros e estas questões fazem parte das nossas 
conversas colectivas. A escola fica na cidade e no meio 
do nada, entre Hollywood e o deserto. Os filmes são 
locais e estrangeiros ao mesmo tempo.

A Grande Los Angeles é um território no qual vivem 
quase 19 milhões de pessoas, que existe legalmente 
nos Estados Unidos, mas no qual convivem muitos 
outros lugares, devido aos fluxos migratórios: uma 
extensão da América Latina a partir do sul, uma parte 
da Ásia pela região do Pacífico e a partir daí, o mundo 
a partir de todas as suas margens. Todas as suas 
fronteiras estão cheias de história e violência.

Este projecto procura também fazer justiça a uma 
cidade terrível e fascinante, hipnótica, a mais bela e 

Projectos / Projects
WITH LAND
Lucía Salas, Argentina

Maybe artists are settlers. But, how much of that 
colonization do they produce? Does space, territory, 
land itself have any agency in all of this? With Land is a 
research project around this questions in the specific 
context of films made by international students from 
the California Institute of the Arts, shot in the city 
of Los Angeles. More than one third of the school’s 
population is international, and this takes part in our 
collective conversations. The school is both in the city 
and the middle of nowhere, between Hollywood and 
the desert. The films are as local as they are foreign.

Greater Los Angeles is a territory in which almost 
19 million people live. In exists legally in the US but 
many lands coexist it: it could be an extension of Latin 
America from the south, a part of Asia through the 
Pacific and, from then on, the world in all its margins. 
All its fronteers are filled with history and violence. 

This project also looks for ways of doing justice to 
a terrible and fascinating city. Hipnotic, the most 
beautiful and the ugliest, the one that we all love to 
hate. I am looking for grounds between its constant 
violence and its refuges in films that work through 
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spaces that are usually a bigger part of the off-screen 
space of the imaginary of Los Angeles than of its 
center. 

horrenda que toda a gente adora odiar. Busco algo 
entre a sua violência constante e o abrigo em filmes 
que existem em espaços que geralmente formam mais 
parte do fora de campo do imaginário de Los Angeles 
que do seu centro. 

NOTA DE INTENÇÕES / AUTHOR´S NOTE

No filme The Prowler, de Joseph Losey, um 
personagem diz para outro: não existe ninguém 
nascido e criado na Califórina. Um dia, por acidente, 
andei no meio de uma das muitas projecções que 
a minha escola organiza na semana anterior à 
cerimónia de formatura. Na tela, uma jovem mulher 
carregando alguns sacos de compras estava à espera 
do autocarro. 
Em todo o mundo, isso é a coisa mais comum, mas em 
Los Angeles é um mistério e um pesadelo. A paragem 
de autocarro também era a minha, aquela por onde 
passo todas as manhãs, tarde ou noite, sob o sol forte 
ou na escuridão mais completa, cercado de cimento, 
terra, relva seca e a ameaça de gambás e coiotes. 
Todos os que passam de carro, olham-me com pena, 
dependente de um serviço público, ccomo se fosse 
um castigo. Um choque cultural que eu considerava 
irreconciliável subitamente se tornou mais leve; 
no filme de outra pessoa, encontrei o meu próprio 
esforço de uma reconciliação violenta. A partir de 
então, procurei filmes que pensassem sobre a cidade 
e os seus lugares para pensar com clareza. A maioria 
dos meus amigos são imigrantes de lugares diferentes 
e, para cada um, há um lugar onde eles podem 
encontrar os seus mercados, os seus bairros, pessoas 
que falam a sua língua e que comem a sua comida. 
Diferentes formas de viver juntas numa cidade em que 
muitos ficam porque as coisas estão piores em casa. 
A cidade mais exclusiva tem um canto para todos. 
Uma série de mistérios advem disso, suspeitosamente 
invisíveis. É difícil entender como eles estão tão 
escondidos na cidade mais fotografada do mundo. 
Gostaria de olhar para alguns deles.

In Joseph Losey’s The Prowler, a character says to 
another: there is no such thing as a born californian. 
One day, by accident, I walked in the middle of one 
of the many screenings that my school organizes 
the week before graduation. On the screen a young 
woman carrying some grocery bags was waiting for 
the bus. Everywhere in the world this is the most 
common thing, but in Los Angeles it is a mystery and 
a nightmare. Her bus stop was also my bus stop, the 
one I walk by every morning, afternoon or night, under 
the striking sun or in the most complete darkness, 
surrounded by concrete, dirt, dry grass and the 
threat of skunks and coyotes. Every car that passes 
by looks at you with pity, depending on something 
public must seem like a punishment. A cultural shock 
that I considered irreconcilable suddenly became 
lighter, in someone else’s film I found my own efforts 
of a violent reconciliation. From then on I looked for 
films that were thinking about the city and its places 
to think clearly. Most of my friends are migrants 
from different places and for each one there is 
a place where they can find their markets, their 
neighbourhoods, people speaking their language and 
eating their food. Ways of living together in a city in 
which many stay because things are worse at home. 
The most exclusive city has a corner for everyone. 
A series of mysteries comes from this, which are 
suspiciously invisible. It is hard to understand how are 
they so hidden in the most photographed city in the 
world. I would like to look into some of them. 

NOTA BIOGRÁFICA / BIOGAPHICAL NOTE
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Lucía Salas
Trelew, Argentina, 1990. Desenhista de Imagem e Som 
(UBA) e mestrado em Artes  (Program in Aesthetics 
and Politics, CalArts). Crítica de cinema, cineasta, 
programadora e arquivista em formação. A maioria 
dos seus textos podem encontrar-se na revista La 
Vida Útil e os seus filmes colectivo LaSiberia.

Trelew, Argentina, 1990. Image and Sound Designer 
(UBA) and Master in Arts (Program in Aesthetics and 
Politics, CalArts). Film critic, filmmaker, programmer 
and archivist in formation. Most of her articles can 
be found in La Vida Útil and her films in the LaSiberia 
collective.



Dossier Arché 44

TRABALHOS ANTERIORES / FORMER WORK

-Las Perdedoras - Entrevista com Sofía Bohdanowicz 
e um textos sobre os seus filmes / Interview with Sofía 
Bohdanowicz and a review of her films. La Vida Útil 
Número 2, Septiembre 2019.

-Dossier Wanda - Dossier sobre o filme de Bárbara 
Loden, co-editato com Lucas Granero para / dossier 
of Bárbara Loden’s film, co-edited with Lucas Granero 
to La Vida Útil Número 2, Septiembre 2019.

-Dossier Diagonale – Um dossier sobre a produtora 
francesa Diagonale, co-editado con Lucas Granero 
para / A dossier about the French procution company 
Diagonale co-edited with Luca Granero to La Vida Útil 
Número 1, Abril 2019.
http://lavidautil.net/2019/04/18/la-vida-util-no1-el-
mundo-a-flor-de-piel-sobre-
diagonale/

-Cine argentino radical: la vida todos los días. 
Capítulo do livro Latinoamérica Radica editado 
por John Campos Gómez e Sergio Zapata para o 6º 
Festival de Cine Radical de Bolivia, Setembro 2019. 
/ Chapter of the book Latinoamérica Radica edited 
by John Campos Gómez and Sergio Zapata to the 6th 
Festival de Cine Radical de Bolivia, September 2019.

-Let’s Take Over the City: Paulo Rocha’s Os verdes 
anos. Para / To Kinoscope, Junho / June 2019.
https://read.kinoscope.org/2019/06/14/lets-take-over-
the-city-paulo-rochas-os-verdes-anos/

 

FILMOGRAFIA / FILMOGRAFY 
Los Exploradores (Fermín Eloy Acosta, Sol Bolloqui, 
Lucía Salas, 2016) 
Implantación (Fermín Eloy Acosta, Sol Bolloqui, Lucía 
Salas, 2016) 
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ABSTRACT
 
O cinema documental espanhol passou por uma 
evolução e transformação radical nos últimos 20 
anos. Após uma longa temporada de seca, o início do 
novo século viu um certo modelo de “documentário 
criativo” florescer em Barcelona,   premiado e 
aclamado pela crítica. Em apenas uma década, a 
mudança foi vertiginosa: os avanços tecnológicos e 
a evolução que eles trouxeram em todas as áreas 
- produção, distribuição e exibição, mas também 
em termos de formatos e estética - traçaram uma 
imagem muito mais complexa.
O surgimento de festivais especializados e o de novos 
circuitos de distribuição (de instituições artísticas 
a plataformas online) permitiram o aparecimento 
de novas gerações de criadores audiovisuais de 
formação, origens, bagagem e influências variadas, 
cujos filmes foram exibidos em importantes festivais 
internacionais nos últimos anos. .
 A possibilidade de desenvolver um projeto de 
pesquisa enquadrado entre as próximas edições dos 
festivais Doclisboa e Márgenes é apresenta-e como o 
contexto ideal para investigar a presença de obras e 
autores espanhóis. Assim, pretende-se analisar sua 
evolução recente e reflectir sobre os seus interesses 
temáticos e formais, as possíveis linhas de filiação 
com outros trabalhos, autores e escolas da história 
(próxima e distante) do documentário espanhol, bem 
como sua permeabilidade a outros 

PERcURSOS E DERIvAS DA NãO FIcçãO ESPANHOLA REcENTE / directiOns and 
driFts OF recent sPanisH nOn-FictiOn cineMa
Miguel Zozaya, Espanha / Spain

Spanish documentary cinema has experienced a 
radical evolution and transformation in the last 20 
years. After a long season of drought, the beginning 
of the new century saw a certain model of “creative 
documentary” flourishing in Barcelona, awarded 
and critically acclaimed. In just a decade, the change 
was vertiginous: the technological advances and 
the evolution that these brought in all orders - 
production, distribution and exhibition, but also in 
terms of formats and aesthetics - traced a much 
more complex picture.
 
The creation of specialized festivals and the 
appearance of new distribution circuits (from 
artistic institutions to online platforms) allowed 
the emergence of new generations of audiovisual 
creators of varied training, origin, baggage and 
influences, whose films have participated in important 
international festivals in recent years.
 
The possibility of developing a research project 
framed between the next editions of the Doclisboa 
and Márgenes festivals is presented as an ideal 
context to investigate the presence of Spanish works 
and authors. Thus, it is intended to analyze its recent 
evolution and carry out a reflection on its thematic 
and formal interests, the possible lines of affiliation 
with other works, authors and schools in the history 
(near and far) of the Spanish documentary, as well 
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as its permeability to other foreign models; its 
circulation through international festivals (and how 
they participate in the construction of new canons) 
and the most represented trends in them.

modelos estrangeiros; a sua circulação por 
festivais internacionais (e como eles participam da 
construção de novos cânones) e as tendências mais 
representadas neles.

NOTA DE INTENÇÕES / AUTHOR’S NOTE

O meu interesse pessoal no tópico de pesquisa 
proposto parte de duas razões, relacionadas ao meu 
perfil profissional.
Por um lado, na minha formação como investigador 
de cinema e no meu lado de historiador (desenvolvido 
tanto na minha tese de doutoramento quanto em 
artigos vários, projetos de pesquisa e intervenções 
em conferências), a minha linha de especialização tem 
sido principalmente a história do cinema espanhol, no 
qual o cinema documental é uma parte importante.
Por outro lado, o meu interesse particular pelo 
cinema de não ficção e a minha proximidade com 
as suas últimas tendências, estão directamente 
relacionados com o meu trabalho actual como 
responsável pela pré-seleção no festival Punto de 
Vista, festival de documentário no qual participei 
desde sua primeira edição em 2005, e que fez parte 
da minha formação cinematográfica, permitindo-me 
construir um conhecimento específico sobre o cinema 
documental e experimental (com especial foco na 
recente evolução da não-ficção feita na Espanha).
O encontro destas duas linhas de trabalho 
(investigação e programação) e o cruzamento das 
duas especialidades (história do cinema espanhol e 
do cinema de não ficção) encontram-se de maneira 
orgânica no âmbito dos festivais Doclisboa e 
Márgenes. Parece-me, pois, o contexto ideal para 
desenvolver um projeto de pesquisa que reflita sobre 
os autores e obras de produção de origem espanhola 
(atendendo às suas relações, seus interesses 
temáticos e formais, suas possíveis genealogias, 
seu lugar tanto numa estrutura histórica nacional 
quanto no mapa actual da não-ficção internacional) 
e investigar a sua circulação através desses festivais 
especializados, bem como a função que adquirem, 
através do seu trabalho de programação (mas 
também de produção, através de projetos como 
Arché e MRG//Work) na criação de novos cânones 
para cinema de não ficção.
 

My personal interest in the research topic proposed 
is based on two reasons, related to my professional 
profile.
On the one hand, in my training as a film researcher 
and my facet as a historian (developed both in my 
doctoral thesis and in various articles, research 
projects and conference interventions), my line of 
specialization has been mainly the History of Spanish 
cinema, in which documentary cinema has been an 
important part in some of my researches.
On the other hand, my particular interest in non-
fiction cinema and my proximity to its latest 
trends is directly related to my current work as 
responsible for the preselection at Punto de Vista, a 
documentary film festival I have been attending since 
its first edition in 2005 and that has been part of my 
cinematographic training, allowing to build a concrete 
knowledge around documentary and experimental 
cinema (with special attention towards the recent 
evolution of non-fiction made in Spain).
The union of both lines of work (research and 
programming) and the crossing of the two specialties 
(history of Spanish cinema and non-fiction cinema) 
are found in an organic way within the framework of 
the Doclisboa and Márgenes festivals, so it was an 
ideal context for me to develop a research project 
that reflects on the authors and works of Spanish 
production or origin (attending to their relationships, 
their thematic and formal interests, their possible 
genealogies, their place both in a national historical 
framework and in the current map of international 
non-fiction) and inquire into its circulation through 
these specialized festivals, as well as the function 
they acquire, through their programming work (but 
also production, through projects such as Arché and 
MRG//Work) in the creation of new canons for non-
fiction cinema.
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NOTA BIOGRÁFICA / BIOGAPHICAL NOTE

Miguel Zozaya
Doutorado em Teoria, Análise e Documentação 
Cinematográfica pela Universidade do País Basco. 
Membro do Comité de Selecção do Festival Punto de 
Vista. Participou em dois projectos de investigação da 
Universidade de Navarra, e publicou diversos artigos 
sobre cinema em livros e revistas académicas. 

TRABALHOS ANTERIORES / FORMER WORK

- Membro da equipa de programação do / Member of 
the programming team of the Festival Internacional 
de Cine Documental de Navarra “Punto de Vista” 
(responsável de pré-selecção / responsible for the 
pre-selection)
(Desde / since 2018)
http://www.puntodevistafestival.com/es/festival_
punto_de_vista.asp?IdContenido=3
 
- Artigo / Article “X Films: tendiendo puentes entre 
el cine y otras artes” na revista / in the magazine 
Príncipe de Viana, nº 272.
(2018)
http://www.culturanavarra.es/uploads/files/27_zozaya_
PV272_separata.pdf
 
- Tese de Doutoramento / PhD thesis: “Antonio Drove. 
Retrato de una generación perdida del cine español”. 
Universidad do País Vasco / University of Basque 
Country
(2017)
https://addi.ehu.es/handle/10810/31011
 
- Artigo / Article “Film noir, lucha obrera y épica 
brechtiana en La verdad sobre el caso Savolta 
de Antonio Drove” na revista académica / in the 
academic magazine Trípodos, nº 41.
(2017)
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_
Comunicacio_Blanquerna/article/view/437
 
- Membro dos projectos de jnvestigação da 
Universidade de Navarra / Member of the 
investigation projects of the Navarra University 
“Huarte, mecenas de la Arquitectura y del Arte 
español del siglo XX” (2010-2013) e / and “Diseños en 
H. Aportaciones del grupo Huarte al diseño español 
del siglo XX” (2014-2017).

PhD in Theory, Analysis and Cinematographic 
Documentation from the University of Basque 
Country. Member of the Selection Committee of the 
Punto de Vista film festival. He has participated in two 
research projects at the University of Navarra, and 
published several articles about cinema in books and 
academic journals.
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MODELOS E INSTITUIÇÕES DE FINANCIAMENTO /
FINANCING MODELS AND INSTITUTIONS
 
Masterclass colectiva dedicada ao processo de 
financiamento de projectos, com apresentação de 
diferentes instituições e programas internacionais 
de apoio e de incentivos à co-produção. Estarão 
presentes representantes do Instituto do Cinema 
e do Audiovisual, do Eurimages (fundo internacional 
de apoio ao cinema europeu) e, no contexto da 
actividade País Convidado (em 2019, a Alemanha), do 
Filmförderungsanstalt (o instituto nacional de cinema 
alemão) e do Nordmedia (fundo regional alemão).
−

Collective master class focussing on the process of 
project funding. Several supporting international 
institutions and programmes will be presented as 
well as co-production incentives. In the presence 
of representatives from Instituto do Cinema e do 
Audiovisual, Eurimages (the international support 
fund to European cinema), and in the scope of 
the Invited Country programme (which in 2019 is 
Germany) from Filmförderungsanstalt (the German 
national film institute) and Nordmedia (a German 
regional fund).

Oradores / Speakers: Nuno Fonseca (Eurimages), 
Luiz Chaby Vaz (ICA), Katharina Retzlaff 
(Filmförderungsanstalt), Jochen Coldewey 
(Nordmedia)

PRODUÇÃO: DA IDEIA À RODAGEM, ECONOMIAS E 
ECOLOGIAS / PRODUCTION: FROM INCEPTION TO 
SHOOTING, ECONOMIES AND ECOLOGIES
 
Um momento de partilha de experiências relacionadas 
com a produção de filmes independentes. Os 
convidados expõem alguns casos de estudo da sua 
carreira, comentando dificuldades, estratégias e 
experimentações de modelos inovadores.
−
A moment to share experiences producing 
independent films. Guests will present case studies 
from their career, commenting on difficulties, 
strategies and experiments with innovative models.
 
Oradores / Speakers: Filipa Reis, Luana Melgaço, Puy 
Oria

MONTAGEM: PROCESSOS E MATERIAIS / 
EDITING: PROCESSES AND MATERIALS
 
Masterclass dedicada à reflexão sobre estratégias, 
dificuldades e processos de colaboração, bem como 
processos de montagem com diferentes materiais, 
tendo em vista a pluralidade que decorre da 
especificidade de cada filme.
−
Masterclass reflecting upon collaboration strategies, 
difficulties and projects, as well as editing processes 
involving different materials, having in mind the 
diversity deriving from the specific nature of each 
film.
 
Oradores / Speakers: Claire Atherton, Karen 
Akerman, Pedro Filipe Marques

MESA REDONDA “CRÍTICA, PROGRAMAÇÃO 
E ENGAJAMENTO POLÍTICO” / ROUND TABLE 
CRITICISM, CURATORSHIP AND POLITICAL 
ENGAGEMENT

De que forma a relação entre a actividade crítica e a 
programação de cinema pode tomar a forma de um 
diálogo estético-político sobre o contemporâneo? 
Quais os limites da responsabilidade da crítica 
relativamente aos espectadores e à sua relação com 
os filmes? Até que ponto pode a crítica de cinema 
ser pensada como uma disciplina de pensamento 
autónoma, e qual o seu potencial enquanto tal?
−
In what way can the relation between criticism and 
film curatorship take the form of an aesthetical-
political dialogue about the contemporary? To what 
extent is criticism responsible for the spectators 
and their relation to films? To what extent can film 
criticism be seen as an autonomous discipline of 
thought, and what is its potential as such?
 
Oradores / Speakers: Chi-hui Yang, Erika Balsom, 
Jason Fox, Juliano Gomes, Luís Mendonça, Susana 
Nascimento Duarte entre outros convidados. 

Masterclasses
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