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Entre violentas revoltas sociais, um jovem atravessa 
as ruínas, buscando a sua irmã. Cruza a pé o deser-
to, onde chega a uma cidade industrial abandonada, 
habitada por mortos e aí, encontra-a. Juntos, sonham 
com uma nova vida.

Among violent protest battlefields, a barefooted young 
man crosses through the desert looking for his sister. 
He arrives to an old abandoned industrial city inhabited 
by the dead and met her. They dream of a new life.

SINOPSE / SYNOPSIS
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NOTA DE INTENÇÕES / DIRECTOR’S NOTE

Filmar a realidade como se fosse ficção e a ficção 
como se fosse documental. O filme nasce de uma 
intuição: há algo que liga o deserto explorado e a 
violenta repressão das manifestações nas cidades. O 
desejo é unir esses territórios e fantasiar uma trama. 
Um manifestante registra o despertar das tensões 
sociais em 2017, na Argentina. Aquelas imagens, de-
sesperadas e humilhantes, foram censuradas. Regres-
samos a elas para recordar e para construir uma nova 
história. Começa a fantasia: a história de Ano, um 
imigrante que, perante a escassez de possibilidades, 
decide voltar ao Chile à procura da irmã. Aventura-se 
no deserto e a natureza fá-lo entrar numa alucinação 
cruel. O choque da imensidão, as indústrias monu-
mentais e as ruínas habitadas por fantasmas. Os 
habitantes reais contam a sua história e tornam-se 
cúmplices desta ficção. Nessa realidade espectral, 
Ano encontra a sua irmã. Personagem surrealista e 
construída ante a exploração. Está, provavelmente, 
morta. Com ternura, avançam e saltam novamente 
para um outro mundo. A realidade desenrola-se sobre 
ficções acordadas e histórias caladas. A intenção aqui 
é a aventura e o cruzamento de fronteiras. Documen-
tário e ficção, vivos e mortos, cidade e deserto, desejo 
e exploração. Ficção científica documental de trama 
errante, alienada pré e pós-apocalíptica. Toma força 
o retrato de realidades urgentes, as ruínas do falso 
progresso e personagens que gritam com um instinto 
vital. Que pode um corpo?

Shoot reality as it were fiction and shoot fiction as it 
were documentary. The film was born from an intui-
tion: there is a link between the exploited desert and 
violent repressions of social demonstrations in cities. 
The desire is to join those territories. A protester 
records the 2017 social outbreak in Argentina. Those 
desperate images were silenced. We return to them 
to remember, and to build a new story from them. The 
fantasy begins: the story of Ano, an immigrant who, in 
the absence of possibilities, decides to return to Chile 
and look for his sister. He enters the desert and nature 
makes him hallucinate with cruelty. The vastness of 
the desert, ruins inhabited by ghosts and monumental 
industries clash together. The real inhabitants tell their 
stories and then become accomplices in the fiction. 
In that spectral reality, Ano finds his sister. She is a 
surreal and desiring character built before the exploi-
tation. She is probably dead. They advance together 
with rabid tenderness until they jump again to another 
world. Reality evolves on agreed fictions and silent 
stories. The intention here is to venture and cross 
borders. Documentary-fiction, living-dead, city-desert, 
desire-exploitation. This science fiction documentary 
takes its strength from the portrait of urgent realities, 
the ruins of false progress and characters who scream 
as a vital instinct. What can a body do?
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SOBRE A REALIZADORA / ABOUT THE DIRECTOR

Buenos Aires, 1986. Estudou desenho de imagem e 
som na FADU-UBA. Faz parte do colectivo Vaca Ninja. 
É fotógrafa e realizadora. Em 2018, estreou o seu 
primeiro filme Yasirée Trance no Doclisboa, um híbri-
do entre ficção científica e o documentário. Deserto 
Vértigo é a sua nova aventura audiovisual. 

Born in Buenos Aires, 1986. Image and Sound Designer 
at FADU-UBA. Member of Vaca Ninja collective. Pho-
tographer and director. In 2018, premiered his debut 
opera Yasirée Trance in Doclisboa, a science fiction and 
documentary hybrid. Deserto Vértigo is her new audio-
visual adventure in process. 

FILMOGRAFIA SELECCIONADA / SELECTED FILMOGRAPHY

Yasirée Trance (2018)
Como pez en al aire (2015)
Liberen a García (2013) 

SOBRE O PRODUTOR / ABOUT THE PRODUCER

Francisco Hevia Vial formou-se em desenho de 
imagem e som na FADU-UBA. Fundou a produtora 
Calamar Cine. El fumigador, obra prima realizada com 
Vinko Tomicic ganhou o melhor filme chilena SANFIC 
em 2017. Trabalha como realizador e productor em 
Santiago do Chile e em Valparaíso. 

Francisco Hevia Vial, Image and Sound Designer at 
FADU-UBA. Founder of Calamar Cine. El Fumigador, his 
prime opera directed with Vinko Tomicic, won the best 
Chilean film SANFIC in 2017. He directs and produces in 
Santiago and Valparaíso.

CONTACTOS / CONTACTS

ROCÍO BARBENZA

TEL .:  0054911 4099 8400 
E-MAIL : ROBARBENZA@GMAIL .COM


