
Cine Abril Indígena/ Mostra ÃGA MUTURYWARA é um convite para estarmos
juntes novamente, curtindo um respiro de Arte e conversando. Queremos
compartilhar filmes feitos por artistas indígenas e parcerias, como  se filme
fosse uma fogueira em torno da qual nos reuniremos para conversar sobre os
muitos desdobramentos  (e deslocamentos!) que a presença indígena evoca:
questões culturais, éticas, políticas, espirituais, existenciais... 

Enfim, fazer esse tema girar da tela até a roda de conversa, das cabeças aos
corações. Um pretexto para estarmos juntes, conversar, comer pipoca, deixar o
pensamento voar movido por histórias, imagens, sons e ideias. 

Vamos apresentar três criações que tem a participação de estudantes
indígenas do Departamento de Artes Cênicas, do Instituto de Artes da UNICAMP:
Cauã Borari, Lilly Baniwa e Helen Lelis. As rodas de conversa serão animadas por
Cauã Borari e Verônica Fabrini e contará com a presença dos realizadores e
convidados. 

O mês de Abril foi escolhido por já ser um mês no qual a presença indígena é
especialmente lembrada - não por ser “uma data oficial” mas por ter sido num
dia 19 de abril, no ano de 1940, que diversos povos indígenas de Abya Yala
(nome antigo desse continente) se reuniram no Primeiro Congresso Indigenista
Interamericano. Nossa ideia é entrar em conexão, pela via das histórias e das
imagens como força e como cura, com os povos que estiveram nesse primeiro
congresso e com todas as lutas que se seguiram. 

MostraÃGAMUTURYW
ARA

CINE     ABRIL
INDÍGENA

13,  20   e    27   de    abril
quartas    às     19h

Evento      presencial
Casa    do    Lago

do Tupi - ãga > alma, vida, sopro
respiração + muturiwara > que
faz cintilante, resplandecente =
Que resplandece a alma ou
Alma que resplandece



13/04/2022 às 19h:   WHAA NÓS ENTRE ELA E EU 2022, 63 min.

Concepção e Atuação: Lilly Baniwa e Veronica Fabrini, Direção de Imagem:
Rodrigo Spina, Classificação: Livre

Sobre o filme: Realização da estudante indígena 019 Lilly Baniwa e os Professores
do Depto de Artes Cênicas Veronica Fabrini e Rodrigo Spina. Um encontro inusitado
entre dois espaços, duas temporalidades, duas culturas, dois corpos. Seria possível
que um sonhasse o outro? Que os sonhos se misturassem e, como uma maré
cósmica, fizesse a alquimia da mistura? Ou que essas duas almas viventes se
atraíssem como pequenos astros na imensidão escura do céu? Seria possível que
sementes germinassem em terras estranhas? Qual fruto nasceria daí? As imagens,
que dissolvem teatro em cinema e cinema em teatro, seguem o cotidiano de duas
mulheres, distantes 3414 quilômetros. São Gabriel da Cachoeira e São Paulo. Ou
antes, Hipanako e Piratininga. Cachoeira e peixe seco: possibilidades de voltar a
nadar, a fluir? Acordar, ajeitar a casa, vestir-se para o dia, cozinhar, percorrer
caminhos, trabalhar, voltar para a casa, jantar e devanear um pouco, dormir,
sonhar. Quais espíritos habitam esses sonhos? Corpo indígena e não indígena,
linguagens impressas nas coisas, nos espaços, nas ações mais simples, trazendo
em si, memórias ancestrais. Um “nós” diverso, desejo de confluir como os rios,
atendendo o chamado dos sonhos, das sincronicidades, das pequenas surpresas:
aqui estou, ali estou; eu sou passado, presente e futuro; eu sou início, meio e fim.
Eu sou arvore, sou mulher, sou da aldeia, da cidade, que vive na roça, no décimo
terceiro andar. Pego lenha, mas também vivo no escritório; espanto cobra e vou ao
shopping para fazer compras. Eu vejo água, eu sou água que se espalha no espaço.
Eu estou na cidade? Eu estou na floresta?



20/04/2022  às 19h:   LITHIPOKORODA 2021, 29 min. 

Direção e Roteiro: Lilly Baniwa Performers: Ellykim Baniwa, Evellyn
Hope, Ge Baniwa, Helen Lelis, Lilly Baniwa, Luiz Laureano, Nayra Cardoso,
Vander Lima. 

Classificação: Livre

Sobre o filme: Lithipokoroda é uma performance manifesto produzida por
artistas indígenas da cidade de São Gabriel da Cachoeira/Amazonas,
criada pela estudante do Depto de Artes Cênicas Lilly Baniwa. Uma mulher
ancestral adormece, anda pela floresta e atravessa a cidade em direção à
Maloca, a casa do conhecimento dos povos indígenas. A floresta está
destruída pelas mãos dos brancos. Mas para nós, povos indígenas, os
conhecimentos ancestrais estão vivos nos nossos corpos. Vemos jovens
indígenas do século XXI, da cidade mais indígena do Brasil, que têm a
floresta como sua casa e utilizam a tecnologia como ferramenta de
denúncia. Um basta para as invasões genocidas, para as violências
perpetuadas por séculos pelos missionários, padres e pastores; por tanto
sangue derramado, por tantas proibições, preconceitos e perseguições
das nossas culturas originárias!



27/04/2022 às 19h: 
Sonho de Pedra Ou Corpos que se Desprendem da Terra   

Lançamento! 2022, 10:50 min.

Direção: Nay Mendl e Thabata Ewara. Classificação: Livre

Sobre o filme: O curta metragem Sonho de Pedra ou Corpos que se
Desprendem da Terra nasce de uma pesquisa em antropologia teatral
desenvolvida pela atriz e diretora Thabata Ewara desde 2010. O roteiro
adaptado do teatro para o cinema, é uma ficção que traz o universo
simbólico da morte, do renascimento e as fases desse rito de passagem
por meio de narrativas visuais, oníricas e cosmovisões dos povos
originários. Com direção (cinema) de Nay Mendl e Thabata Ewara (teatro)
roteiro com colaboração de Cauã Borari(Estudante de Artes Cênicas do IA-
Unicamp, elenco Thabata Ewara, Cauã Borari, Bruna Laleska, Rafael
Custódio, Rodrigo Melo e Meire Ramos. Sonho de Pedra é livremente
inspirado em sonhos que nos arrebatam a algum princípio ao mesmo
tempo nos despertam após o impacto de uma ruptura, na dor do luto e
sob a força imemoriável pelo desejo de continuidade. Corpos que se
desprendem da Terra é um lugar de passagem do corpo, em seu estado
ínfimo para o insólito.


