
 

                         
 

Vencedores do Cine Tornado Festival – 6ª Edição - 2019 

 

Filmes Solidários 

1º Lugar: Libertai, 20 min., Fil.Sol. (BR-Botswana-África), 2019 – Dir. 
Bill Szilagyi – Sinopse: O artista Crawford Mandumbwa, do 
Botsuana, fala abertamente sobre política, sociedade, arte e cultura 
africanas e ainda aborda a questão de por que a África permanece 
em grandes problemas sociais. 

Teaser: https://vimeo.com/332466116 

 

2º Lugar: Corpos Vermelhos, 21 min., Fil. Sol (Diadema-SP-SP), 
2019 – Dir.  Lucas Sampaio – Sinopse: A história de Marcos Vinicius: 
criança, adolescente, jovem e velho e todas as dificuldades impostas 
pela sociedade. 

 

 

 

Menção Honrosa: Cetim Rosa, 15 min., Fil.Sol. (São Paulo-SP-SP), 
2019 – Dir. Isabella Melo – Sinopse: Em uma performance de "O 
Quebra-Nozes", ocorre uma competição silenciosa entre uma aluna 
nova na escola de Balé e a aluna mais antiga e mais dedicada. As 
narrativas tratam da exaustiva rotina durante o ensaio do show.  
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Filmes Etnográficos: 

 

1º Lugar: Nós e Furos, 1 h 13 min., Fil. Etn. 
(Amsterdan-Brasil), 2018 – Dir. Mattijs Van de 
Port– Sinopse: Para onde quer que você olhe as 
redes estão ao nosso redor. O filme realizado em 

diversos cenários de pesca na Bahia convida à reflexão sobre as relações 
do homem com a natureza. 

 

2º Lugar: Entremarés, 20 min., Fil.Etn. (Recife-PE-
BR), 2018 – Dir. Anna Andrade – Sinopse: O 
documentário traz o cotidiano das mulheres que 
sobrevivem à atividade pesqueira na Ilha de Deus 
e como as mudanças na paisagem do local ao 

longo de 10 anos marcaram suas histórias ressignificaram o local. 

Filme Arquivo: 

1º Lugar: Codinome Breno, 19 min. 30 seg., Fil. Arq.(Natal-RN-
BR), 2018 – Dir. Manoel Batista – Sinopse: No mosaico de 
memórias familiares, Manoel busca a origem do nome do irmão, 
revelando a herança deixada por seu pai e outros companheiros de 
Minas Gerais. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=0jAtEI8A694 

 

2º Lugar: Celso Antônio, Brasileiro; 1 h 20 min., Fil. Arq. (MA-BR), 

2019 – Dir. Beto Matuck – Sinopse: O documentário é uma imersão 

na trajetória do escultor maranhense Celso Antônio de Menezes 

(1896-1984) que participou intensamente do movimento modernista, 

junto com Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Manuel Bandeira, entre 

outros. 

 

Menção Honrosa: Meu café esfriou, 2 min. 45 seg., Fil. Arq. 
(Curitiba-PR-BR), 2019 – Dir. Mariah Colombo e Matheus 
Armando – Sinopse: Quando a criança que habita em nós 
resolve nos colocar contra a parede. 
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Filme Ficção: 

1º Lugar: #Juri, 14 min. 50 seg., Fic. (Cuiabá-MT-BR), 2018 – Dir. 
Samantha Col Debella – Sinopse: O filme faz uma consideração sobre 
o comportamento e os pré-julgamentos da sociedade no mundo 
digital. 

 

 

2º Lugar: Escolhas, 19 min. 12 seg., Fic. (São Paulo-SP-
BR), 2019 – Dir. Adriana Paulini Leão – Sinopse: O filme 
retrata as diferentes opiniões, o perigo da intolerância e das 
soluções que nos são impostas. 

 

Menção Honrosa: Cuida de Mim, 21min. 38 seg., Fic. (SC-BR), 2018 – 
Dir. Liziane Bortolatto – Sinopse: A história revela o cotidiano conflituoso 
de mãe e filha. Helena, a filha, cuida de sua planta para que ela fique ao 
sol, o que ela consegue apenas no final da história. E quem cuida de 
Helena? Trailer: https://vimeo.com/285643353 
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Filme Experimental: 

 

1º Lugar: Coffin Decoleeté, 5 min. 57 seg., Exp. (Cairo-Egito), 2019 
– Dir.Nancy Kamal – Sinopse: A menina menor de idade percebeu 
os preparativos do casamento em sua casa. Ficou chocada porque 
não esperava ser a noiva. 

 

 

 

2º Lugar: Sandwichmaker, 15 min., Exp. (Rússia), 2019 – 
Dir. Ramazi Baranov – Sinopse: Reflexões sobre a essência 
da dança na vida, meditação e fabricação de sanduíches. 

Trailer: https://vimeo.com/308178817 

 

Menção Honrosa: Afeto, 15 min., Exp. (Rio de Janeiro-RJ-BR), 2018 
– Dir. Gabriela Meirelles, Taina Medina – Sinopse: O corpo da 
mulher versus a cidade-trator: um apagamento arquitetônico e 
simbólico, a ressignificação da memória e a ocupação feminina do 
espaço urbano. 

Trailer: https://vimeo.com/296506428 

 

https://vimeo.com/308178817
https://vimeo.com/308178817
https://vimeo.com/296506428
https://vimeo.com/296506428

