
JURADOS

Competição de LONGAS

Anna Zača
Anna Zača é curadora, programadora e gestora de projetos nos
campos da animação e das curtas-metragens. Estudou História e
Teoria da Arte, na Letónia, e Animação, na Estónia. Zača foi ainda
a diretora criativa do “2ANNAS ISFF” e uma das fundadoras do
Festival Internacional de Cinema de Riga. Em 2015, a curadora
criou o SHORT RIGA, um secção do Festival dedicada apenas a
curtas-metragens e a cinema de autor. Anna Zača é, desde 2016,
diretora da Associação de Animação da Letónia e pertence,
desde 2018, ao painel de júris dos Prémios Europeus da
Animação.

Maria João Wolmar
Maria João Wolmar (n. 1961, Lisboa) é formada em Turismo e
trabalha em televisão há 35 anos, como produtora e assistente
de realização. Desde 2015, é parte do Departamento de
Tratamento de Programas Estrangeiros da RTP, sendo
responsável pela produção das adaptações para português de
documentários e séries infantis e juvenis de animação.

Nadezhda Marinchevska
Nadezhda Marinchevska é professora no Instituto do Estudo das
Artes, na Academia Búlgara das Ciências. Antes disso, foi, durante
muito tempo, palestrante na Academia Nacional do Teatro e das
Artes Cénicas, onde ensinou História da Animação e Animação
Dramatúrgica, bem como na New Bulgarian University, onde deu
aulas de Linguagem Audiovisual. Marichevska é a autora de
múltiplos livros, como é o caso de “Bulgarian Animation
1915-1995” (2001), “Animation Hybrids” (2015) e “Divers into the
Maelstrom of the Transition. Bulgarian Animation Filmmaking
after 1989” (2022). Além disso, venceu o Prémio de Teoria

Cinematográfica da União de Cineastas Búlgaros (2006) e o Prémio de Criticismo



Cinematográfico da Academia Búlgara do Cinema (2014). Nadezhda Marinchevska tem
sido membro de vários painéis de júri da FIPRESCI, em cidades como Annecy, Leipzig,
Cracóvia, Atenas, Sarajevo, etc.

Sérgio Azevedo
Sérgio Azevedo (n. 1968, Coimbra) estudou Composição com
Fernando Lopes-Graça na Academia de Amadores de
Música e na Escola Superior de Música de Lisboa (ESML)
com Constança Capdeville, escola onde concluiu o Curso
Superior de Composição com nota máxima e onde leciona
atualmente, tendo criado a disciplina “História da Música do
Cinema”. Ganhou vários prémios nacionais e internacionais,

entre os quais o “United Nations Prize” e o “Prémio Autores” (SPA), e as suas obras são
regularmente encomendadas e tocadas por prestigiados intérpretes e orquestras.
Publicou dois livros, "A Invenção dos Sons" e "Olga Prats – Um Piano Singular", escreve
para "The New Grove Dictionary of Music and Musicians" e criou várias séries de
programas para a RDP – Antena 2. Colabora ainda frequentemente com o Teatro Nacional
de São Carlos e com a Fundação Calouste Gulbenkian.

Wilson Lazaretti

Diretor do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas
desde sua fundação, em 1975, Wilson Lazaretti é professor
de Animação do Departamento de Artes Plásticas, Instituto
de Artes da Unicamp (São Paulo) e realizador de mais de 30
curtas-metragens de animação e mais de 2.500 oficinas por
todo o Brasil e exterior. Além disso, é diretor artístico e
animador da longa-metragem “História Antes de uma
História” (2014).



Competição de CURTAS

Camilla Kater
Camila Kater é animadora, roteirista, diretora e educadora de São
Paulo, Brasil. Dirigiu, roteirizou e animou a curta-metragem
documentário animada “CARNE” (2019), uma co-produção
Brasil-Espanha disponível na plataforma The New York Times
Op-Docs. O filme foi selecionado em mais de 250 festivais, incluindo o
TIFF, Annecy, IDFA, e recebeu mais de 90 prêmios nacionais e
internacionais, sendo qualificado para o Oscar 2021 e selecionado na
shortlist dos prémios Goya. A artista é, ainda, co-fundadora e

co-diretora da LESMA (La Extraordinária Semana de Mostras Animadas), festival
independente da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) que exibe mostras de
festivais parceiros como a MONSTRA, ANIMAGE, StopTrick, MUMIA e outros.

Gonçalo Gato
Gonçalo Gato é professor e compositor de peças apresentadas em
Portugal, Reino Unido, Alemanha, França e Brasil. Lançou, em 2020, o
CD “NowState” pela prestigiada editora KAIROS (Áustria). Foi o jovem
compositor em residência na Casa da Música no ano de 2018 e tem
trabalhado com importantes ensembles internacionais e com as
principais orquestras inglesas. Antes de rumar a Londres, ganhou por
duas vezes o primeiro prémio no Concurso Internacional de
Composição da Póvoa de Varzim. Sua pesquisa de doutoramento, que
completou na Guildhall School of Music and Drama sob orientação de
Julian Anderson, tornou-se um artigo sobre os processos
computacionais e seus efeitos sobre as decisões na composição de

música, editado pelo IRCAM / Centre Pompidou (Paris).

Juergen Hagler

Dr. Juergen Hagler é um académico, investigador e curador, que
trabalha na intersecção entre a animação, os jogos e as artes
multimédia. Estudou arte, design visual experimental e estudos de
cultura na University for Art and Design, na Áustria, e é atualmente
Professor de Animação Computadorizada e Estudos Multimédia.
Hagler é, desde 2014, co-diretor do Playful Interactive Environments, e,
desde 2017, diretor do Festival de Animação da Ars Electronica e
organizador do simpósio Expanded Animation.



Lea Vidakovic

Lea Vidakovic é artista multimédia e professora assistente na
Universidade Lusófona de Lisboa, interessada no campo das
instalações animadas, práticas de multimédia expandida e
animação tradicional de marionetas. É licenciada em Arte Gráfica
e Pintura (Academy of Arts, Zagreb); Animação (HVO, Noruega);
mestre em Artes Audiovisuais (Royal Academy of Art, Bélgica) e
PhD em Estudos de Animação (NTU/ADM Singapura). Expôs

internacionalmente em inúmeras exposições individuais e coletivas, em mais de 200
festivais de animação, e ganhou vários prémios de arte e cinema.

Sofia Esperto

Sofia de Oliveira Esperto formou-se na área de realização de cinema e
televisão na Escola de Tecnologias, Inovação e Criação de Lisboa. No
seu percurso profissional cruzou-se com a ficção, publicidade,
entretenimento e informação. Trabalhou como guionista em vários
programas de televisão, produziu documentários sobre figuras da
sociedade portuguesa e realizou vídeos institucionais para marcas e
entidades privadas. Foi coordenadora de conteúdos do programa
infantil, “Radar XS”, da RTP2 e atualmente integra a equipa do
Gabinete da Provedora do Telespetador da RTP.



Competição de CURTAS DE ESTUDANTES
JÚRI SÉNIOR

Carole Purnelle

Carole Purnelle desenvolveu uma vasta carreira em Gestão de
Projetos nas áreas do Design e Tecnologias de Informação. É
co-fundadora do OCUBO, atelier criativo responsável por diversos
projetos culturais tecnológicos e inovadores a nível nacional e
internacional. Também co-criou Galerias Imersivas: Espaços de Arte,
onde apresenta espetáculos imersivos que já contam com mais de
500.000 visitantes em 2 anos. Além destes, dirigiu mais de 200
espetáculos para mais de 35 festivais em mais de 30 países. Em

2016, Carole Purnelle fundou a ILO - Organização Internacional de Festivais de Luz e, em
2018, assumiu o cargo de secretária/moderadora.

Kolja Saksida
O esloveno Kolja Saksida (n.1981) completou o seu mestrado em
Estudos Cinematográficos na ECAL, uma universidade de arte e
design em Lausanne e hoje trabalha no campo da produção
cinematográfica como realizador, produtor e professor. A sua série
de animação “Koyaa - Wild Life” (2005) foi exibida com sucesso na
Rádio-Televisão Nacional da Eslovênia ao longo da época de 2005.
Kolja também realizou diversas curtas metragens de animação.

Como mentor e produtor, dirige filmes de animação e workshops de formação para
crianças, jovens e adultos!

Regina Machado

Regina Machado (n.1988). Licenciada em Ciências da Comunicação e
da Cultura e pós-graduada em Estudos Artísticos / Teoria e Crítica da
Arte. Tem trabalhado em produção, comunicação e programação de
cinema em vários projectos artísticos/culturais! É a partir do seu
trabalho na Casa da Animação - Associação Cultural que a sua paixão
pelo cinema de animação surge. E o impacto foi tal que, em 2018,
assumiu a direção da Associação juntamente com uma série de
pessoas tão apaixonadas pela animação quanto ela.



Competição de CURTAS DE ESTUDANTES
JÚRI JÚNIOR

Eileen Payet

Eileen é uma francesa de 16 anos que vive em Lisboa e estuda no Liceu
Francês Charles Lepierre. É uma estudante “première”, nome atribuído
a alunos do 8º ano. Ela sempre foi apaixonada por cinema e filmes de
animação! Eileen tem muito orgulho em ser Júri da MONSTRA!

Jéssica Bárbara
O seu amor pela Arte começou quando era pequena, com o seu tio que
era apaixonado por animação e música. Graças a ele, a Jéssica
desenvolveu um gosto pelas diferentes manifestações artísticas que
influenciou muitas das suas escolhas de vida. No 10º ano decidiu entrar
para o Curso Profissional de Técnico de Multimédia estando
atualmente no seu último ano. Pretende continuar a desenvolver os
seus estudos até os transformar numa carreira neste mundo!

Maria Vieira
A Maria tem 18 anos e frequenta o curso profissional de multimédia! Ela
adora tudo o que envolve artes ou ser criativo. No futuro ela gostaria de
criar um desenho animado ou uma banda desenhada. Nos seus tempos
livres gosta de desenhar, criar personagens e histórias!



Competição de CURTÍSSIMAS

Coke Rioboo
O músico, compositor e animador Coke Rioboo realizou três
curta-metragens e uma série na internet, compôs a banda sonora de
inúmeras curtas e de três longas, e ensinou animação em workshops à
volta do mundo. Também ganhou o Prémio Goya pela sua curta “A
Viagem de Said” (2006).

Jorge Ribeiro
Jorge Ribeiro (n. 1975, Porto) foi formado em Pintura pela ESAP e
concluiu um Higher National Diploma em Classical Animation na
Irlanda em 2003. Iniciou a sua carreira em cinema de animação em
1999, nos estúdios Magic Toons em Lisboa. Desde então foi intervalista,
animador, artista de layout, realizador, ator de vozes, ilustrador, músico e
editor em dezenas de curtas metragens, outras produções animadas e
em imagem real. Realizou também séries de animação para a RTP,
nomeadamente “Os Espadinhas" (2004) e “Visiokids” (2014).

Nuno Martins

Nuno Martins tem sido uma influência significativa para o crescimento da
indústria educativa de animação sul-africana. Atualmente, esta indústria
de animação depende de licenciados da Escola de Animação, inaugurada
pelo próprio, para produzir títulos de bilheteira para várias plataformas de
entretenimento, e tudo isto é atribuído à sua visão. Nuno Martins cultiva
um ethos de expressão artística, pensamento criativo e capacidades
técnicas. Recentemente, estabeleceu o objetivo de espalhar a Escola de
Animação pelo resto do mundo.



Competição MONSTRINHA

Carlos Semina

Carlos Samina (n. 1965) passou a infância e a adolescência no Alentejo.
Frequentou a “Oficina da Criança” enquanto utilizador e mais tarde
como animador, em atividades pontuais. Desde a sua formação inicial,
dedicou-se à docência, embora tenha intercalado-a com funções
técnico-pedagógicas no Instituto da Juventude de Setúbal, na
associação “Questão de Equilíbrio”, e enquanto professor bibliotecário.
Foi também docente da Escola Portuguesa de Cabo Verde. A fotografia,
a pintura e as colagens têm sido os seus passatempos de eleição.

Célia Costa

Célia Costa é docente no Agrupamento de Escolas D. Maria II.
Licenciada em História e mestre em Estudos Sobre as Mulheres, exerce
desde 2015 o cargo de Coordenadora do Plano Nacional na escola onde
leciona, sendo formadora nas áreas de História e de Estudos de Género
e investigadora no âmbito do projeto “Mulheres e Associativismo em
Portugal”.

Elsa Cerqueira

Elsa Cerqueira foi vencedora do Global Teacher Prize Portugal 2021
com o projeto “Filosofia com Cinema”. É professora de Filosofia na
Escola Secundária de Amarante, mestre na área da Filosofia da
Educação, pós-graduada em Filosofia Moderna e Contemporânea,
investigadora do Núcleo Interdisciplinar da Criança e do
Adolescente da Universidade dos Açores, membro da Associação
de Investigadores da Imagem em Movimento, e oradora em vários
Festivais de Cinema e Congressos sobre Filosofia, Educação e
Cinema. Autora, dinamizadora e formadora acreditada do projeto
Filosofia com Cinema para Crianças.



Competição PORTUGUESA

Anri Koulev

Anri Koulev é realizador, produtor, artista, cartoonista, professor e diretor
do programa de animação da New Bulgarian University. Koulev já
realizou seis filmes de ficção em live-action, 50 filmes de animação e 15
documentários, trabalhos com os quais ganhou os mais prestigiados
prémios da Bulgária - a Rosa de Ouro, o Rhytone de Ouro e a Espiga de
Trigo de Ouro -, bem como vários prémios internacionais, em cidades
como Chicago, Oberhausen, Cracóvia, Moscovo, entre outras. Além disso,
Anri Koulev tem desempenhado o papel de júri em muitos dos festivais
de cinema destas cidades. Cartoonista editorial e designer de palco de

muitas peças de teatro em Bochum, Gratz, Estugarda e Berlim, Koulev tem a sua arte
gráfica, esboços de animação, pinturas e caricaturas expostas por todo o mundo, incluindo
o Museu da Arte Moderna de Nova Iorque.

Mónica Santos

Mónica Santos é uma autora multifacetada que conta com dois
prémios Sophia, pela Academia Portuguesa de Cinema, e uma
nomeação para os Césares, pela Academia Francesa, no seu
percurso cinematográfico. Com uma visão artística singular, cria
universos que reinventam o real, conferindo-lhes uma
roupagem poética e surreal que inquieta a nossa
percepção.  Depois de terminar o mestrado na Royal College of
Art enquanto bolseira da Gulbenkian, trabalhou com expoentes

do cinema português como Manoel de Oliveira e José Fonseca e Costa, bem como em
diversos géneros — cinema, publicidade, documentário e ficção televisiva. As últimas duas
curtas-metragens que co-realizou, “Amélia & Duarte” e “Entre Sombras”, receberam
diversos prémios nacionais e internacionais e representaram o cinema português na tour
das Academias de Cinema mundiais “Les Nuits en Or”.

Roberto Catani

Roberto Catani (n. 1965, Jesi) é animador e ilustrador. Dos seus
trabalhos, destacam-se os filmes “La sagra” (1998) e “La funambola”
(2002), que lhe valeram uma nomeação para o Cartoon d’Or e prémios
nos mais importantes festivais internacionais de animação, incluindo
Espinho, Nova Iorque, Zagreb, Annecy, Hiroshima, Cracóvia, Dresden e
Nastro d’argento, em Sorrento, Itália. Em 2006, Catani criou as
animações para “Ombre dal Lupercale”, um espetáculo luminoso
exibido em Roma, na Piazza Tevere. O seu filme mais recente, “Per tutta
la vita” (2018 - uma produção Withstand/Miyu), foi ainda selecionado
para competições oficiais e arrecadou mais de 120 prémios em festivais

internacionais de cinema de animação, como o Sommet du Cinema d’Animation (Canadá,
2018), o Flickers int. Film Festival (EUA, 2019), o Animaevka (Belarrúsia, 2019) e o Animaphix
(Itália, 2019).


