
FUNCINE – 27 anos (1989-2016) 
 

Mostra Armando Carreirão – Edital para que mesmo? 
Programação 

Dia Hora Conteúdo Informações adicionais 
29/09/2016 quinta-feira 19h30min Abertura – Marcelo Pereira Seixas  

– Levei o Carreirão! 
– Valeu? 

20h00min – 21h10min 

“Hassis – Um auto-retrato imaginado – Uma auto biografia inventada”, direção de 
Marco Martins e Ricardo Weschenfelder 
Propõe transportar o espectador parar o universo do Artista. A obra de Hassis revista 
pelos cineastas gera uma conversa entre as linguagens, imagens, formas, estruturas e 
pensamentos possíveis para o processo de criação do documentário. 

(Doc/32’/2005/Florianópolis) 

“Isto não é um Filme”, direção de Loli Menezes 
Um grupo de criadores se reúne para inventar um projeto para um edital de 
financiamento. Quinze mil reais possíveis e muitas ideias na cabeça. Trazem suas 
experiências, referencias personalidades e desejos. Do choque, do dialogo e da 
diferença, começa a nascer o roteiro de um vídeo. Filmes dentro de um filme, jogo de 
espelhos metalinguístico. A obra vai se construindo no momento mesmo em que é 
imaginada. 

(Fic/22’/2006/Florianópolis) 

“Memórias de Passagem”, direção de Marco Stroisch 
Mostra a rotina de Nilton, um cidadão sexagenário aparentemente comum, 
aposentado, viúvo, morador de uma capital que, embora comece a despontar como 
pequena metrópole, ainda conserva ares pacatos. Nilton se divide entre o jogo de 
dominó com os amigos na praça e o convívio doméstico com a filha e o neto. Isso é o 
que se vê. O que ninguém percebe é a fixação de Nilton por certo livro. O que 
ninguém sabe é aonde ele vai às tardes de terças e quintas. O que ninguém desconfia 
é que Nilton tem um passado oculto. Um passado que, renitente, habita seus 
pensamentos em pesadelos que lhe perturbam o sono. 

(Fic/15’/2011/Florianópolis) 

21h10min – 22h00min Mesa de debate 

 

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

Apoio: FCC/CIC 


