Ministério da Cultura e Banco do Brasil apresentam e patrocinam

Você gostaria de conhecer um pouco sobre filmes
interativos? Então vá para a página 10.
Se já ouviu “ah, eu jogava esses filmes no sega cd...”.
Vá para a página 6.
Saiba como a evolução dos quadrinhos pode inspirar os
cineastas de filmes interativos na página 7.
Os realizadores dos filmes estarão na Mostra. Descubra
quando poderá vê-los e ouvi-los na página 26.
Conheça os tipos de interatividade que teremos na
Mostra na página 8.
Quer saber mais sobre cada filme antes de sair
interagindo por aí? Vá para a página 11.
Não perca o horário da sessão, se ligue na página 23.
Para ler um gibi interativo de horror, comece o catálogo
pela última página.
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APRESENTAÇãO
O Ministério da Cultura e o Banco do Brasil apresentam a mostra de filmes interativos
que exibirá títulos pioneiros e atuais de Israel, Portugal, Nova Zelândia, Inglaterra,
República Tcheca e Brasil. A mostra apresenta aquilo que já foi visto como utopia no
cinema: a possibilidade de interação do público na mudança de rumo da história.
Tema recorrente da contemporaneidade, a interatividade tem feito parte da rotina
das pessoas seja por meio da Internet ou por outros meios digitais. Nesse contexto, a
Mostra de Filmes Interativos, primeiro festival do tema na América Latina, permitirá ao
público a oportunidade de participar coletivamente da construção da história dentro
da sala de cinema.
Ao realizar este projeto, o Centro Cultural Banco do Brasil traz a discussão sobre tema
relevante da sociedade atual e implicações que as novas linguagens terão na criação
artística.
Centro Cultural Banco do Brasil



FILMES INTERATIVOS NÃO SÃO VIDEOGAMES
Em 1976, a tela monocromática dos computadores recebeu Colossal Cave Adventure,
o primeiro jogo de RPG nos meios digitais. O programa não possuía gráficos, era
só texto e o jogador digitava o que gostaria que o personagem fizesse. Em poucos
anos, os games de RPG evoluíram e se aproximaram cada vez mais do cinema. Foi
desenvolvida uma série de jogos como Mad Dog MacCree e Phantasmagoria, nos quais
atores eram filmados e depois inseridos no jogo. Mais recentemente, animações 3D
(como Heavy Rain, de Play Station) vêm sendo confundidas com filmes interativos.
Esses games possuem alguns momentos idênticos aos dos filmes interativos, mas as
particularidades dos videogames impedem que eles sejam classificados como filmes
interativos.



A diferença fundamental entre os dois formatos é de ritmo e de jogabilidade. Nos
videogames, o ritmo varia de acordo com a destreza do jogador e o tempo que ele
pretende dedicar ao game. O jogo pode ser interrompido diversas vezes e durar
de horas a semanas. Enquanto isso, o filme interativo busca o tempo do cinema,
concentra a ação no que é essencial à trama. A experiência com cinema interativo nos
levou a concluir que o público se aborrece quando a história é interrompida repetidas
vezes ou quando é preciso participar excessivamente. A expectativa das pessoas em
um filme interativo é que o mesmo seja capaz de construir tensão e suspense por si
só e a interatividade seja pontual. Expectativa inversa à do jogador de videogame,
acostumado a controlar o personagem a todo momento.
Steve Meretzky, designer de games e criador da adaptação para videogame de 1984
do livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, disse em entrevista que “no cinema e na
literatura a regra é não conte, mostre. Enquanto nos games a regra é não mostre, jogue”.
Ou seja, a narrativa do game deve ser contínua, sem muitas interrupções enquanto a
pessoa joga e descobre a história pelos cenários, personagens e demais situações de
interação/jogo. Quando um videogame tenta ser um filme, ele está sacrificando o que
o formato tem de melhor: a jogabilidade. E quando um filme exagera na interatividade,
ele perde o ritmo cinematográfico.
Cada formato precisa desenvolver suas particularidades, como fizeram os gibis, que por
um tempo foram como um filme ilustrado, mas com o passar dos anos desenvolveram
sua própria linguagem, como será tratado na próxima página.

O Exemplo que vem dos quadrinhos
As histórias em quadrinhos e o cinema são linguagens que surgiram praticamente
juntas, durante a revolução industrial, no final do século XIX. As duas artes se
desenvolveram separadamente e houve uma grande evolução quando as técnicas de
cinema começaram a ser utilizadas nos gibis, resultando em excelentes trabalhos como
o cinematográfico AKIRA, de Katsuhiro Otomo (1988, Japão). Porém, os quadrinhos
que seguiam à risca o cinema acabaram se tornando pobres, filmes sem movimento e
sem som, como escreveu Alan Moore, autor britânico de histórias em quadrinhos: “se
estas técnicas (cinematográficas) forem encaradas como o ponto máximo ao qual a
arte dos quadrinhos possa aspirar, nosso meio está condenado a ser eternamente um
primo pobre da indústria cinematográfica. Isso não é bom o bastante.”
Alan Moore foi um dos autores que se concentrou no que diferencia os quadrinhos
do cinema, em especificidades que o cinema não conseguiria imitar, e produziu obras
como Watchmen. Os milhões de dólares de Hollywood e um diretor fã de quadrinhos
não foram suficientes para que a adaptação cinematográfica conseguisse captar a
intensidade de detalhes, subtramas e a co-relação entre imagem e texto criados por
Moore. Antes de Moore, o quadrinista Will Eisner, nos anos 40, já subvertia o visual
cinematográfico dos gibis. Ele integrou o texto à ilustração e rompeu a moldura dos
quadros, que deixam de ser retangulares para tomar formas que contribuem com
a narrativa e o clima da história. Na adaptação cinematográfica do seu The Spirit as
ideias e o personagem ficaram artificiais, pouco cinematográficas. Ao abdicar do que
faz do cinema algo único, esse filme tornou-se um subproduto do gibi.
Literatura, quadrinhos e cinema são formatos distintos e já possuem sua linguagem
definida. O filme interativo busca descobrir o que pode aproveitar das outras linguagens
e do que é preciso abrir mão para ter sua própria identidade. Os produtores deste
formato vêm buscando as especificidades de sua narrativa e experimentam isso de
várias formas, como as apresentadas na página 8.



TIPOS DE INTERATIVIDADE
A Mostra Internacional de Filmes Interativos criou nomenclaturas
para facilitar a compreensão dos diferentes estilos de interatividade.
É importante ressaltar que nem todas as formas de interatividades
existentes estão aqui listadas.

VEREDICTO: O público escolhe, a poucos minutos do fim,
entre dois ou mais desfechos diferentes. Na maioria dos
casos, o estilo veredicto dá ao espectador a possibilidade
catártica de punir algum dos principais personagens da
trama. A interatividade simples faz desse estilo o mais
facilmente adaptável às salas de cinema. Filmes “veredicto”
na mostra: Os 7 suspeitos (pg. 16), A Máscara do Horror (pg.
17).



RAYUELA: Em homenagem ao livro Rayuela (Jogo da
Amarelinha), do argentino Julio Cortázar, escolhemos
batizar assim o formato em que as cenas são embaralhadas
desde o início e podem ser vistas em ordem aleatória.
Esse estilo de interação segue o princípio conhecido como
efeito Kulechov, quando o espectador cria um significado
para as imagens de acordo com a ordem em que elas são
apresentadas. Filme “rayuela” na mostra: Ressaca (pg. 13).

INVESTIGATIVO: Durante o filme, alguns objetos de
cena ou indicações gráficas aparecem em destaque e
o espectador decide se quer ou não interagir com eles.
Caso a pessoa opte por não interagir naquele momento,
a trama segue normalmente. Se houver interação, serão
exibidas cenas que trazem mais informações sobre a trama
ou mudam a direção da história. Filme “investigativo” na
mostra: Turbulência (pg. 18).
QUIZZ: Nesses filmes, o público não dita a ação dos
personagens, como acontece nos filmes estilo RPG. Ao
responder sobre questões relacionadas ou não à trama,
a psique, o caráter e as opiniões pessoais de quem
assiste influenciam os rumos da história. Filme “quizz”
na mostra: Carinho e Cuidado (pg.19).

LIVE CINEMA: Durante a sessão de cinema o autor do
filme ordena as cenas que serão exibidas. A cada sessão,
o espectador pode experimentar diferentes ritmos
da narrativa. Algumas dessas apresentações rompem
as convenções cinematográficas e se assemelham ao
trabalho de um VJ, com alterações na velocidade do
vídeo, telas múltiplas, sobreposição de imagens, entre
outras experiências. Filme “live cinema” na mostra:
Ressaca (pg. 13).

RPG.: “Você chegou à Cidadela do Caos: se quiser ir à
praça do comércio, vá para a página 12; se preferir ir à
guilda dos ladrões, siga para a página 9”. O roteiro de um
filme interativo estilo RPG (Role Playing Game, ou jogo
de interpretação de papéis) segue a mesma linha dos
livros-jogos criados nos anos 70. No formato interativo
mais comum atualmente, o público toma decisões
pelos personagens diversas vezes ao longo da trama e
as cenas se encadeiam de acordo com essas escolhas.
Também existem jogos de computador e de videogame
que usam estrutura semelhante à de um RPG. Seriam
eles, então, filmes interativos? Descubra na página 6.
Filmes “RPG” na mostra: Com ou Sem Camisinha (pg.
22), Entrega Para o Inferno (pg. 19), A Gruta (pg. 14), Um
Homem e sua Casa (pg. 12), Labirinto (pg. 20), Maldita
Escolha (pg. 21), De Volta À Casa na Colina (pg. 15),
Caçada ao Tesouro (pg. 20).

Existem outros tipos de filme interativo, filmes em que o espectador
“zapeia” por diversas tramas, filmes que usam recursos da internet
como o Facebook e o Google, vídeos em que o espectador digita o que
gostaria de ver na tela... A cada dia surgem novas idéias para acrescentar
interatividade ao audiovisual, para conhecer mais exemplos, entre em
www.filmeinterativo.com.br.



Uma nova linguagem em formação
“Imagine um contador de histórias e vários ouvintes sentados ao redor de uma
fogueira. Nesse tipo de narração oral, que é a base da narrativa como conhecemos,
o narrador tem um conto que gostaria de partilhar… Mas também tem de responder
perguntas dos presentes. O contador de histórias tem de ser, no sentido mais básico,
interativo. (…) Mais uma vez, (com os filmes interativos) estaríamos em uma situação
em que o público pode fazer perguntas e o contador de histórias pode respondê-las.”
Ana Serrano e Trevor Haldenby
para o site canadense www.interactivefilm.org.

Qual foi o primeiro filme interativo da história? Teremos na Mostra o filme considerado
o precursor desse formato (pg. 12), mas o conceito de interatividade é amplo e
controverso e só agora, com o interesse crescente no assunto, diversas experiências
do passado estão sendo descobertas. A dificuldade em conseguir informações sobre
o assunto fez com que, até recentemente, cineastas de todo o mundo criassem
interativos sem nunca terem ouvido falar de trabalhos semelhantes. Os idealizadores
da Mostra fizeram parte desse grupo de desbravadores com seu filme-jogo A Gruta
(pg. 14).
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Quando o interativo A Gruta foi levado para o cinema, constatou-se uma dinâmica
completamente diferente da experimentada com o DVD: o sistema de votação
acrescenta suspense e traz ao público uma excitação parecida com a dos jogos de azar.
Inquietas por não saberem qual será o voto da maioria, as pessoas acabam interagindo
entre si. Esse estado de “alerta” do público vem estimulando, desde os anos 60,
novos usos da interatividade. Desde então a interatividade é cada vez mais comum
em performances com um ou mais projetores de vídeo, em experiências com música
produzida no momento da sessão e presença de atores ao vivo interagindo com platéia
e/ou com o filme.
O novo marco dos filmes interativos deu-se em 2008. Foi o ano em que o Youtube
lançou a possibilidade criar interatividade entre os vídeos de suas páginas. Com esse
avanço específico e a evolução de softwares para desenvolvimento de sites interativos,
a internet tornou-se o maior aliado de quem produz filmes interativos e vem criando
um desejo, quase um costume, de interagir com o audiovisual.
Amparados pela novidade, os filmes interativos têm feito sucesso, mas com o uso
cada vez mais comum dessa tecnologia, o desafio do produtor passa a ser o mesmo
enfrentado por qualquer cineasta: criar uma boa história, conhecer os pontos fortes
da linguagem e o que já foi experimentado até o momento. Essa mostra pretende
amparar pesquisadores e produtores na descoberta do que pode vir a ser o futuro dos
filmes interativos, que não vieram para substituir o cinema tradicional, mas para ser
uma nova linguagem.

SINOPSES
* Os filmes com o nome
entre aspas não possuem
tradução oficial e tiveram
seu título traduzido livremente para esse catálogo.

“Um Homem e Sua Casa” (Livre)
Kinoautomat
República Tcheca, comédia - 1967 – Radúz Činčera – 55 min. Aprox
Um prédio é consumido pelas chamas. Acreditando ser o culpado pelo incêndio, Novak
gostaria de reviver aquele dia e, com a ajuda do público, pode ser que ele consiga
impedir o incêndio. É o primeiro filme interativo da história e foi exibido na Expo 67, em
Montreal. Essa é a primeira exibição de “Um Homem e Sua Casa” na América Latina.
Interatividade: A trama é interrompida diversas vezes e em cada uma delas são
apresentadas duas opções. Como na exibição de 1967, um ator interage com o público
durante os intervalos.
Sessões: Terça, 22/11 às 19h; Quinta, 24/11 às 21h; Sexta 02/12 às 17h; Domingo 04/12 às
21h.
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“Um Homem e Sua Casa”

Ressaca
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RESSACA (14 anos)
Brasil , aventura/drama - 2008 – Bruno Vianna – 100 min. aprox.
Ressaca traz a história de um rapaz que vive a puberdade no Brasil dos anos 1980,
período em que o país também passava por um amadurecimento político e econômico.
Sua família sofre as conseqüências dos repetidos planos econômicos, moedas e crises.
Quando o pai do protagonista perde o emprego, o garoto é forçado a estudar em uma
escola pública e a se adaptar a esse novo ambiente.
Interatividade: A exibição de Ressaca busca espelhar o quebra-cabeça social vivido nos
anos 1980. Com uma grande tela tátil, Bruno Vianna manipula o filme ao vivo, variando
a história a cada sessão.
Sessões: Sábado, 26/11 às 21h; Domingo, 27/11 às 19h.

A GRUTA (14 anos)
Brasil, suspense - 2008 - Filipe Gontijo – 45 min. aprox.
Um jovem casal decide passar o fim de semana na fazenda. Tudo corria bem até eles
encontrarem um porco na gruta do local. O comportamento do casal muda. O mal
seria de origem sobrenatural, como acredita o caseiro Tião, ou é a loucura humana
o verdadeiro problema a ser enfrentado? Produzido em Brasília, o filme pode ser
assistido no cinema, youtube e iphone. Agora, com o gibi interativo anexado a este
catálogo, o público terá a oportunidade de conhecer a história do caseiro Tião.
Interatividade: O público pode “jogar” tanto com o rapaz quanto com a garota e ajudálos a escapar dos perigos de A Gruta, que possui mais de 30 momentos de interatividade
e 11 finais.
Sessões: Terça, 22/11 às 21h; Quinta, 24/11 às 17h; Quarta, 30/11 às 17h; Sábado 03/12 às
21h.
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A Gruta
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De Volta À Casa Na Colina

De Volta à Casa na Colina (18 anos)
Return to House on Haunted Hill
EUA, horror - 2007 - Victor Garcia – 90 min. aprox.
Ariel questiona o suicídio de Sarah, sua irmã e única sobrevivente do massacre na
Mansão Vanacutt. Ela começa uma busca mortal por respostas e, ao liderar um grupo
de pessoas de volta à mansão, acaba despertando o mal eternamente aprisionado
na casa da colina. O filme é a continuação do remake de A Casa dos Maus Espíritos
(1959), de William Castle, diretor do filme A Máscara Do Horror, que também será
exibido na mostra. No original de Castle, imperava o humor negro. Em De Volta à Casa
da Colina, a ausência do humor é compensada com sangue, sangue, muito sangue e
interatividade.
Interatividade: Durante a sessão, o público terá sete momentos de interatividade.
Cada opção altera mais de uma cena do filme, que tem dois finais diferentes.
Sessões: Sexta, 25/11 às 21h; Terça, 29/11 às 17h; Domingo 04/12 às 19h.

Os 7 suspeitos (12 anos)
Clue
Inglaterra, comédia/ mistério - 1985 - Jonathan Lynn - 96 min. aprox.
Em uma noite chuvosa, seis pessoas se encontram em uma mansão. Elas não se
conhecem, mas têm uma coisa em comum: estão sendo chantageadas pelo anfitrião,
Mr. Boddy. Alguém apaga a luz e quando ela é acesa novamente, o chantagista está
morto. O assassino foi o Coronel Mostarda com a chave-inglesa na biblioteca? O
Professor Black com a corda na sala de jantar? Dona Violeta? Todos os convidados
são suspeitos. E o mordomo também, claro. Baseado no jogo de tabuleiro “Detetive”
(Clue), essa comédia inglesa conta com atores de peso como Lesley Ann Warren, Tim
Curry e Christopher Lloyd. A Paramount promete o lançamento de um remake do filme
para 2013.
Interatividade: De acordo com a escolha do público, um dos três finais possíveis será
exibido. O resultado do voto da maioria será revelado no final.
Sessões: Terça, 22/11 às 17h; Sábado, 26/11 às 19h; Domingo 04/12 às 17h.
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Os 7 Suspeitos

A Máscara do Horror (12 anos)
Mr. Sardonicus
EUA , terror - 1961 – William Castle – 89 min.
O rico Barão Sardonicus esconde seu rosto horripilante atrás de uma máscara enquanto
conduz experimentos bizarros para restaurar sua aparência. Decepcionado com o
mau resultado das experiências, Sardonicus pretende forçar um médico, outrora
apaixonado por sua jovem e torturada esposa, a reconstruir seu rosto. Insatisfeita
com o final pessimista da história, a Columbia Pictures exigiu mudanças na conclusão
do filme. A solução criada por Castle foi dar ao público a opção de escolher entre o
final sugerido pelo estúdio e o final criado por ele. Esse é um dos melhores filmes do
diretor, conhecido por suas estratégias para atrair o público, como campainhas sob as
poltronas, esqueletos circulando pela sala, entre outros.
Interatividade: Cada espectador ganhará uma plaqueta de votação (réplica da usada
em 1961) que será usada uma única vez e definirá o destino dos personagens.
Sessões: Quinta, 24/11 às 19h; Sexta, 25/11 às 17h; Sábado 03/12 às 19h.
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A Máscara Do Horror

“Turbulência” (12 anos)
Turbulence
Israel, drama/thriller - 2010 – Nitzan Ben-Shaul – 83 min. aprox.
O filme traz a história de três amigos israelenses que se reúnem em Nova Iorque
vinte anos após um evento crucial que levou à sua dispersão. Os três têm a chance de
reavaliar o seu passado, e assim fazendo, eles também podem mudar seu futuro.
Turbulência é interativo, mas o público pode optar por não intervir, escolher
interagir apenas em momentos em que considere que sua participação irá aumentar
a experiência dramática.
Interatividade: Ao longo da história alguns objetos brilharão, caso o espectador
opte por interagir com eles. Dessa maneira, novas cenas serão desencadeadas. Caso
contrário, a trama segue. Tablets e smartphones com sistema Android serão passados
de mão em mão durante a sessão para que todos possam interagir. Ao levar seu próprio
aparelho o espectador pode interagir durante todo o filme.
Sessões: Quinta, 01/12 às 21h; Sexta, 02/11 às 19h; Sábado 03/12 às 17h.
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Turbulência

“Carinho e Cuidado” (16 anos)
Tender Loving Care
Inglaterra, drama/erótico - 1997 – David Wheeler – 117 min.
Os Overtons eram um casal feliz até o dia em que sua filha morre em um acidente
automobilístico. Agora, Allison fantasia que sua filha ainda está viva e a enfermeira
contratada pelo marido parece ter mais coisas em mente do que apenas curar a
mulher. Com a segurança do anonimato, o público altera a sensual narrativa estrelada
por Michael Esposito, John Hurt (O Homem Elefante, 1980) e a sexy Beth Tegarden (A
Coisa, 1985).
Interatividade: As sequências do filme se desenvolvem de acordo com o resultado de
testes psicológicos e de personalidade do público. Os espectadores votam respondendo
a perguntas relacionadas à trama e seus personagens, mas também relacionadas a
assuntos tabus.
Sessões: Quarta, 23/11 às 19h; Terça, 29/11 às 19h.
Carinho E Cuidado

Entrega Para O Inferno
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“Entrega para o Inferno” (14 anos)
Deliver Me To Hell
Nova Zelândia Terror/comédia - 2010 – Logan McMillan – 26 min. aprox
Steve precisa entregar uma pizza, pedida por uma bela mocinha em apuros e ele
fará isso, nem que precise passar por zumbis! Criado especialmente para o youtube,
esse curta-metragem publicitário ultrapassou 4,5 milhões de views. Ao completar a
aventura, os clientes da pizzaria neozelandesa participaram do sorteio de um ano de
pizzas grátis.
Interatividade: A cada interatividade, o público decide entre duas opções. Caso faça a
escolha errada, os personagens ganham mais uma chance.
Sessões: Quarta, 23/11 às 21h; Sábado, 26/11 às 17h.

“Caçada ao Tesouro” (Livre)
Treasure Hunt
EUA, aventura - 2011 – Chad, Matt & Rob – 30 min. aprox.
O trio de aventureiros mais famoso do youtube se meteu em uma nova enrascada ao
roubar um mapa do tesouro. Mafiosos e vilões do velho-oeste são alguns dos obstáculos,
além do happy hour com a gata do escritório. Essa é a mais recente produção de
Chad, Matt e Rob, os três amigos que começaram a fazer filmes interativos simples e
engraçados para o youtube e hoje possuem estrutura e recursos para satisfazer seus
milhares de espectadores.
Interatividade: de tempos em tempos o público decide entre duas opções. Caso faça a
escolha errada, os personagens ganham mais uma chance.
Sessões: Quarta, 23/11 às 17h; Terça, 29/11 às 21h; Quinta 01/12 às 19h.
Caçada Ao Tesouro

Deliver me to Hell

O Labirinto
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O Labirinto (12 anos)
Brasil, suspense - 2010 – Bruno Jareta – 30 min. aprox.
Seis pessoas são tiradas de sua rotina e acordam num gigantesco labirinto. Enquanto
buscam a saída, elas se encontram e descobrem que cada uma terá que enfrentar seu
próprio desafio. Por trás das paredes do labirinto existe muito mais do que se pode
enxergar. Este filme foi realizado por alunos da UNESP em 2010 e planejado para ser
lançado pela internet. Esse curta se destaca porque possui diferentes finais e tramas
para cada personagem.
Interatividade: O público interage cinco ou seis vezes e guia os personagens até
desvendar porque eles estão presos em um labirinto.
Sessões: Quarta, 23/11 às 17h; Quarta 30/11 às 17h.

MALDITA ESCOLHA(12 anos)
Brasil, comédia/terror - 2008 – Jomário Murta – 30 min. Aprox
Em um final de semana romântico Tião e Thaís resolvem conhecer a cidadezinha de
Caetanópolis. Porém o rapaz desastrado bate o carro justamente em uma estradinha
que se revela infestada de zumbis e seres bizarros! E agora? Que caminho seguir?
Produzido com baixíssimo orçamento por alunos da Uni-BH, este divertido filme trash
nos mostra como um casal pode escapar de zumbis usando a inteligência do público.
Interatividade: A trama possui 16 possibilidades narrativas e a cada instante o público
decide como os personagens devem proceder.
Sessões: Sexta, 25/11 às 19h; Quarta, 30/11 às 17h; Quinta 01/12 às 17h.
Maldita Escolha

Corre
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Corre (12 anos)
Portugal, aventura - 2011 - Cátia Cardoso – 30 min. aprox.
Vinte minutos decidem o amor, a vida e a morte. Tiago é um jovem publicitário que
partilha com Sofia, sua ex-namorada, a guarda de Diogo. Quando Sofia vai buscar o
garoto na escola, ele não está lá. Antes que possam começar uma discussão, Diogo
recebe o telefonema: “Se quiser ver seu filho novamente, você tem 20 minutos para
arranjar 20 mil euros... ou o garoto morre. CORRE!”. O filme foi realizado enquanto a
diretora cursava o mestrado na Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa. O
protagonista da história, Nuno Pardal, ficou conhecido como “Lucas”, personagem de
Chiquititas, novela infantil em que interpretava o simpático cozinheiro do orfanato.
Interatividade: Ao longo do filme, o espectador tem cinco ou seis momentos de decisão
que levam a um ou mais dos sete finais possíveis.
Sessões: Quarta, 23/11 às 21h; Sábado, 26/11 às 17h; Quinta 01/12 às 19h.

“Com ou sem camisinha” (16 anos)
Condom, No Condom
Inglaterra, educativo - 2010 – Daren Finch – 20 min. aprox
No caminho para uma festa onde encontrará a bela Jen, o protagonista passa em uma
farmácia e decide se deve ou não comprar um preservativo. A escolha influenciará o
resto da sua noite e, talvez, de sua vida. Em primeira pessoa (a câmera filma o que o
personagem está vendo), essa publicidade do governo inglês causou polêmica e foi
acusada de ser pornográfica.
Interatividade: A cada momento de interação, surgem duas opções sobre a tela. O
público aprende sobre diferentes tipos de doenças sexualmente transmissíveis caso
faça as escolhas erradas.
Sessões: Sexta, 25/11 às 19h; Terça, 29/11 às 21h; Quinta 01/12 às 17h.

Com Ou Sem Camisinha

Você é Vertov
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SESSÃO ESPECIAL
Você é Vertov (Livre)
O público do CCBB experimentará a primeira forma de interatividade da história do
cinema: A interatividade através da música. Na época dos filmes mudos a trilha sonora
era executada durante a sessão de cinema. Que tal participar musicalmente de uma
sessão como essa? O filme a ter a trilha composta pelo público durante a exibição será
UM HOMEM COM UMA CÂMERA, de Dziga Vertov (URSS, 1929). Um clássico com
edição ritmada, estilo videoclipe.
Sessões para escolas: Terça, 22/11 às 10h; Quinta, 24/11 às 10h; Quinta 01/12 às 10h;
Sexta, 02/12 às 10h.
Sessão aberta ao público: Sábado, 26/11 às 17h.

PROGRAMAÇÃO

SEMANA 1
de 22/11 a 27/11

10hs

17hs

19hs

21hs

Você é Vertov!

Os Sete
Suspeitos

Um Homem e
Sua Casa

A Gruta

O Labirinto
+ Caçada ao
Tesouro

Cuidado e
Carinho

Entega Para o
Inferno + Corre

A Gruta

A Máscara do
Horror

Um Homem e
Sua Casa

Sex

A Máscara do
Horror

Maldita Escolha
+ Com ou Sem
Camisinha

Retorno à Casa
da Colina

Sáb

Entrega Para o
Inferno + Corre

Os Sete
Suspeitos

Ressaca

Dom

Você é Vertov!

Ressaca

Mesa-Redonda:

Ter

22/11

Sessão especial
para escolas.

Qua
23/11

24

Qui

24/11

25/11

26/11

27/11

Você é Vertov!
Sessão especial
para escolas.

O Mercado
para os Filme
Interativos

SEMANA 2
de 29/11 a 04/12

10hs

17hs

19hs

21hs

Ter

29/11

Retorno à Casa
da Colina

Cuidado e
Carinho

Caçada ao Tesouro + Condom
no Condom

Qua

Maldita Escolha
+ O Labirinto

A Gruta

30/11

20h15
Mesa redonda:

O filme interativo no Brasil

Qui

Você é Vertov!

Maldita Escolha
+ Com ou Sem
Camisinh

Corre +
Caçada ao
Tesouro

Turbulência

Sex

Você é Vertov!

Um Homem e
Sua Casa

Turbulência

Apresentação:

Sáb

Turbulência

A Máscara do
Horror

A Gruta

Dom

Os Sete
Suspeitos

Retorno à Casa
da Colina

Um Homem e
Sua Casa

01/12

02/12

Sessão especial
para escolas.

Sessão especial
para escolas.

03/12

04/12
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A evolução
dos filmes
interativos

MESAS-REDONDAS

O Mercado para os filmes interativos
Domingo, 27/11, às 21h.
com:
Bruno Vianna - diretor do filme Ressaca - RJ
Rodrigo Marçal - produtor musical - RJ
Marcus Ligoki - produtor de cinema - DF
Filipe Gontijo - curador da mostra e diretor de A Gruta - DF

O filme interativo no Brasil
Quarta-feira, 30/11, às 20h15.
26

com:
Silvia Orrú – Mestre em Comunicação - UAM e pesquisadora de mídias interativas - SP
Bruno Jareta – diretor do filme O Labirinto - SP
Jomário Murta - diretor de Maldita Escolha - MG
Filipe Gontijo - curador da mostra e diretor de A Gruta - DF

A evolução dos filmes interativos*
Sexta-feira, 02/12, às 20h50.
com:
Nitzan Ben-Shaul - diretor do filme Turbulence - Israel
Daphna Cohen - produtora do filme Turbulence - Israel
Oren Levy - chefe de Tecnologia da Insplit, produtora de filmes interativos – Israel
Mediação: Filipe Gontijo, curador da mostra.
* Com tradução do inglês para o português.

www.filmeinterativo.com.br
Realização:

Ministério da
Cultura

GABRIEL, USE ESSA AQUI DE CIMA

