
FUNCINE – 27 anos (1989-2016) 
 

Mostra Armando Carreirão – Edital para que mesmo? 
Programação II 

Dia Hora Conteúdo Informações adicionais 
8/10/2016 sábado    

 20h00min – 21h20min 

“Dito isso”, direção de Denise Bendiner 
Sinopse: Documentário que trava uma reflexão das obras produzidas a partir 
do barro por Fernando Lindote. O documentário apresentará uma entrevista 
de Agnaldo Farias com Fernando Lindote, intercalada com depoimentos de 
críticos, teóricos, artistas e registros em fotos e vídeos da produção do 
artista. A narrativa abordará a experiência deste singular artista que vem se 
destacando no panorama nacional e também fomentando a produção de 
jovens realizadores catarinenses. 

(Doc/25’/2010/Florianópolis) 

”Pequenos Desencontros”, direção de Fernando Boppré 
Sinopse: Um filme perdido. Casal do interior perde-se em cidade grande. 
Ausência de comunicação, ruas entrelaçadas, falta de referências. Crise 
provinda da experiência urbana invade a relação do casal. Marido deve 
encontrar o caminho de volta, por                                     
                                                                      
     stico e ocupado pela confusão. Uma narrativa sobre desen        – 
                         rias. 

(Fic/15’/2011/Florianópolis) 

“ASP.DOC”, direção de Aline Maria Dias 
Sinopse: Documentário sobre o artista Carlos Asp, mostrando o seu processo 
de criação e a relação indissociável entre arte e vida, que caracteriza o seu 
trabalho. O documentário explora a relação que o artista estabelece com os 
lugares, os objetos e a paisagem; o caráter portátil e a desdobrável de seu 
trabalho; os diferentes usos da palavra em suas imagens e as imagens que se 
criam pelas palavras, através de narrativas, memórias, anotações gráficas e 
conversas infinitas. 
 

(Doc/15’/2011/Florianópolis) 



“A dança no limite”, direção de Sandra Meyer Nunes 
E                        b   “   ”        ,    “     -       ”,          
idiossincrasias e intensidades. Por meio de um discurso falado e dançado, ora 
delicado, ora contundente, Anderson João Gonçalves revela sua força 
criativa. O filme leva em conta sua visão de mundo e suas experiências em 
uma narrativa que é conduzida pelo próprio artista num ultimo depoimento, 
em tom confessional, concedido em 2009. 

(Doc/25’/2013/Florianópolis) 

21h20min – 22h00min Bate Papo 

 

 

Realização: PMF/SeCult/FUNCINE, Setorial Audiovisual Floripa e o Curso de Cinema/Cineclube UNISUL 

Apoio: FCC/CIC 



 

FUNCINE – 27 anos (1989-2016) 
 

Mostra Armando Carreirão –Edital para que mesmo? 
Programação II 

Dia Hora Conteúdo Informações adicionais 
09/10/2016 domingo    

 
20hoomin – 20h40min 

“Qual queijo você quer?”, direção de Cíntia Domit Bittar 

Sinopse: Margarete é uma senhora de setenta e cinco anos que tem um 

súbito ataque de raiva quando seu marido – de mesma idade – pergunta, 

enquanto eles jogam baralho, se ela pode trazer um queijo da venda. 

(fic/11’16’’/2011/Florianópolis) 

Crisálida, de Alessandra da Rosa Pinho - piloto série de TV 
Sinopse: A    çã  “C        ”                                        
dificuldades do dia a dia em uma sociedade desenhada apenas para ouvintes. 
No episódio piloto, Rubens vive os conflitos da adolescência num universo 
onde o som não existe. 

(fic/20’/2016/Florianópolis) 

Meu Tio que Me Disse, de Karina Judith Abreu - curta Diretor Estreante 
Sinopse: Tatiana é uma menina muito curiosa e está intrigada com o fato de 
toda a cidade estar eufórica com a data de Natal. Numa manhã de dezembro, 
sua mãe se depara com a pergunta que ela um dia teria a certeza que viria: 
Papai Noel existe      ? A                        ã ,   “        ”        
quintal brincar com os amigos dela, que respondem com muita imaginação. 

(fic/9’46’’/2016/Florianópolis) 

20h40min – 22h00min Bate Papo 

 

Realização: PMF/SeCult/FUNCINE, Setorial Audiovisual Floripa e o Curso de Cinema/Cineclube UNISUL 

Apoio: FCC/CIC 


