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Karim Aïnouz - É diretor de cinema e artista visual. Filmou, em Fortaleza e Berlim, Praia

do Futuro, seu longa metragem mais recente que teve estreia mundial em 2014 na 

Competição do 64° Festival de Berlim. No mesmo ano estreou na seção Berlinale Special o 

filme Cathedrals of Culture, um projeto de filme em 3D que explora como seis edifícios 

significativos e diferentes refletem nossa cultura, com Wim Wenders como produtor 

executivo e Aïnouz como um dos diretores. Dirigiu ainda Madame Satã (2002), O Céu de 

Suely (2006), O Abismo Prateado (2011) e co-dirigiu, com Marcelo Gomes, Viajo Porque 

Preciso, Volto Porque te Amo (2009). Seus custas-metragens e instalações foram exibidos 

em diversos espaços como o Whitney Museum of American Art, Bienal de São 

Paulo,Temporäre Kunsthalle Berlin, Festival Videobrasil e Bienal de Sharjah. Em 2012 foi 

convidado para integrar o jury do Festival de Cannes para a Cinéfondation e Competição 

de Curtas-metragens e integrou o projeto Catedrais da Cultura, um projeto de filme 3D que

estreou no 64° Festival de Berlim na seção Berlinale Special.

Sérgio Machado - Nasceu em Salvador, em 1968. É formado em Jornalismo e começou a

carreira no cinema com a direção de dois documentários em vídeo: “Bagunçaço” e “Três 

Canções Indianas”, realizados durante uma viagem de intercâmbio à Índia. Foi assistente 

de direção em “Central do Brasil” (1998), de Walter Salles, e em “O Primeiro Dia” (2000), 

de Walter Salles e Daniela Thomas. Foi ainda diretor-assistente e corroteirista no filme 

“Abril Despedaçado” (2001), também de Walter Salles. Em 2001, estreou na direção de 

longa-metragem com o filme “Onde a Terra Acaba”, eleito melhor documentário no 

Festival do Rio e nos festivais de Havana, em Cuba, e Biarritz, na França. Seu primeiro 

longa-metragem de ficção, “Cidade Baixa”, foi selecionado para a mostra Um Certo Olhar, 



do Festival de Cannes de 2005, sendo ainda vencedor dos prêmios de melhor filme e 

melhor atriz (Alice Braga) no Festival do Rio. O trabalho recebeu ainda troféu especial pela

atuação dos três protagonistas no Festival de Miami. Em 2002, Sérgio codirigiu com 

Maurício Farias, para a TV Globo, a minissérie “Os Pastores da Noite”, baseada na obra de 

Jorge Amado. Também roteirizou filmes como “Madame Satã” (2002), em parceria com 

Karim Aïnouz e Marcelo Gomes.

Marcelo Gomes - Marcelo Gomes, nasceu em Recife, Pernambuco. Seu primeiro longa, 

Cinema Aspirinas e Urubus, participou do Festival de Cannes em 2005 onde ganhou o 

Prêmio do Ministério da Educação da França. O filme recebeu mais de 50 prêmios em 

festivais nacionais e internacionais. Em 2009 lança, no festival de Veneza, seu segundo 

longa Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, co-dirigido com Karim Ainouz. Seu 

terceiro longa, Era uma vez eu, Verônica , teve sua estréia no festival de Toronto de 2012 e 

premiação em festivais como San Sebastian, Brasília, Havana e Guadalajara. O Homem 

das Multidões, co-dirigido com Cao Guimarães, participou da sessão Panorama do Festival

de Berlim de 2014 e recebeu prêmios em festivais como Rio de Janeiro e Toulouse, na 

França.


