
Aulões MAUAL 2019

Oportunidade  para  conhecer  realizadores  que  atuam  em  diferentes  campos  da
realização e da reflexão do audiovisual mato-grossense e também para intercambiar
experiências relacionadas às possibilidades de trabalho das pessoas que atuam ou que
pretendem atuar no campo audiovisual.

Entrada gratuita. Certificação de 2 horas mediante inscrição na lista no hora do evento.

Segunda, 25 de novembro

09h30. Auditório do Centro Cultural da UFMT

Aulão “Trajetória na realização de cinema em Mato Grosso”, com Amauri Tangará.

Amauri Tangará é roteirista, cineasta e diretor teatral e tem vários outros longas no
currículo, como “A oitava cor do arco íris”, “Ao sul de setembro”, e “Nenhures”, além de
médias como “Pobre é quem não tem jipe”. No teatro é diretor dos espetáculos “Viver
é raso” e “Salário dos poetas” e também atua como ator em “Cafundó - Onde o vento
faz a curva”. Além disso tem uma série de trabalhos em colaboração com o Teatro O
Bando, de Portugal.



Terça, 26 de novembro

08h. Auditório do Centro Cultural da UFMT

Aulão “Trajetória na direção de fotografia em Mato Grosso”, com Marcelo Biss.

Marcelo Biss é diretor de fotografia e diretor de cena com mais de 30 anos de atuação
nacional  e  internacional.  No  setor  publicitário  e  institucional  assina  mais  de  2000
títulos produzidos para clientes como Volvo, O Boticário, Renault, TIM, Audi, Eletrolux,
Natura,  Embratel,  Banco Nacional,  Pernambucanas,  Consul  e  Siemens.  Atuou como
diretor  de cena e fotografia no Grupo GW Comunicação (CWB) por  12 anos,  onde
desenvolveu projetos pilotos como “Saia Justa” (GNT) e “Auto Esporte” (Rede Globo).
Em  seus  mais  recentes  trabalhos  estão  os  curtas  de  ficção  "Aquilo  que  me olha",
“Aquele disco da Gal”, “A gente nasce só de mãe”, “Juba” e “Teodora quer dançar”, um
piloto de série de ficção para TV "Ciranda", "Drag Nostra" e "#Juri".  Foi codiretor e
diretor  de fotografia  no documentário "Quem tem medo de Luciene Carvalho?" e
diretor de fotografia do longa-metragem de ficção "A Batalha de Shangri-lá" realizados
em 2018 em Cuiabá MT.

Quarta, 27 de novembro



08h. Auditório do Centro Cultural da UFMT

Aulão “Cinema Hegemônico Americano x Cinemas Periféricos”, com Marithê Azevedo.

Marithê Azevedo é  Doutora em Artes  Cênicas  e mestre  em Cinema pela USP,  com
especialização  em  roteiros  pela  Escuela  de  Cine  de  San  Antonio  de  Los  Baños.
Cineasta, roteirista, propositora de poéticas urbanas. Pesquisadora associada do PPG
ECCO/UFMT.  Recebeu  o  Prêmio  de  Melhor  Documentário  Brasileiro  no  “Femina,
Festival  Internacional  do  Cinema  Feminino”,  por  “Memórias  Clandestinas”.  Prêmio
Intercom melhor pesquisa de mestrado em Cinema por Imagens da Cidade: vídeo e
história em construção. Roteirizou e dirigiu mais de 30 vídeos para a educação, dirigiu
uma  série  em  7  episódios  para  a  GNT,  roteirizou  e  dirigiu  4  curtas  de  ficção,  2
documentários longos e 5 documentários curtos. Atuou como jurada do VIII TALLER DE
GUION,  del  XI  BOLIVIA  LAB.  Atualmente  conclui  o  documentário  “As  cores  que
habitamos” e finaliza o roteiro para longa-metragem de ficção “Religare”, selecionado
pelo Minc para desenvolvimento de roteiro e selecionado e premiado pelo Bolivia Lab
e pelo Lab Visões Periféricas.



Quinta, 28 de novembro

08h. Auditório do Centro Cultural da UFMT

Aulão “Cinema, Protagonismo e Resistência”, com Juliana Segóvia

Juliana Segóvia é cuiabana, cineasta, graduada em comunicação e mestre em Estudos
de Cultura Contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atua há 7 anos
no mercado do audiovisual. Tem experiência com direção, fotografia e com montagem
de curtas,  médias  e  longas-metragens.  Através  da participação em notórios  grupos
teatrais e musicais regionais, desenvolveu experiência com projeção mapeada, cinema
expandido  e  cinema  experimental.  Há  mais  de  dois  anos  desenvolve  produções
audiovisuais para projetos artísticos/experimentais, tais como: Projeto Palco Giratório,
Aldeia Sesc, Mostra Guaná, Seminários de Políticas Culturais. Protagoniza ações na área
de  arte-educação,  através  de  oficinas  realizadas  para  instituições  como  o  Sesc,  e
projetos  socioculturais  vinculados  ao  governo  municipal  e  estadual  da  região.
Roteirizou e dirigiu no ano de 2019 o filme “A Velhice Ilumina o Vento”, realização do
Coletivo Audiovisual Negro Quariterê- MT. Realizadora do audiovisual e proprietária da
Moiré filmes,  atende o segmento de artístico da cidade. É  uma das fundadoras  do
Coletivo Audiovisual Negro Quariterê - MT.

Sexta, 29 de novembro



08h. Auditório do Centro Cultural da UFMT

Aulão “Edição: a Linguagem Cinematográfica”, com Marcelo Sant’Anna

Marcelo Sant’Anna é fotógrafo, editor de filmes publicitários, documentários e ficção,
especializado em montagem e tratamento de cor. O que começou como uma paixão
por filmes e pela iluminação do cinema evoluiu para o amor por narrativas e fotografia.
Por conta de sua percepção da comunicação verbal como uma manifestação limitada
da linguagem, seu trabalho é perseguir o poder e as possibilidades de contar histórias
através  de  imagens.  Em  sua  carreira  já  trabalhou  em  diversas  produções  de  nível
nacional  na  indústria  cinematográfica  como  editor  e  colorista  de  curtas,  longas-
metragens e documentários. Também foi convidado a dar workshops no Sesc Arsenal
Mato Grosso sobre dois temas, “Edição: a linguagem cinematográfica” e “As cores e o
cinema”.

-


