SINOPSE
Um filme extraordinário que tem conquistado o público em todos os festivais onde foi
exibido, pela forma sensível e digna como retrata o trabalho de Vik Muniz, um dos maiores
artistas brasileiros contemporâneos, e o de um grupo de pessoas que trabalham na maior
lixeira a céu aberto do mundo, no Rio de Janeiro, Brasil.
O artista brasileiro Vik Muniz cria fotografias usando pessoas e materiais dos locais onde
elas vivem e trabalham. Na sua série “Sugar Children” fotografou retratos de crianças
pobres usando açúcar das plantações do Caribe.
Quando os realizadores Lucy Walker, João Jardim e Karen Harley começam a seguir o
trabalho de Muniz, o fotógrafo estava a desenvolver a ideia para o seu próximo projecto.
Muniz sabia que queria trabalhar com o lixo, mas ainda não tinha decidido o local. É então
que decide ir até ao Jardim Gramacho, a maior lixeira do mundo, localizada no Rio de
Janeiro.
No Jardim Gramacho, Muniz conhece os catadores do lixo, homens e mulheres que
separam o lixo que se pode reciclar de todo o restante. Serão eles os protagonistas do seu
novo trabalho e com isso ganharão também uma força e uma dignidade que mostra que a
arte tem também um poder transformador
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PRÉMIOS E PARTICIPAÇÕES EM FESTIVAIS
OSCARS
NOMEADO PARA MELHOR DOCUMENTÁRIO
FESTIVAL DE BERLIM
PRÉMIO DO PÚBLICO
PRÉMIO DA AMNISTIA INTERNACIONAL
FESTIVAL DE SUNDANCE
PRÉMIO DO PÚBLICO
FESTIVAL DE PAULÍNIA
PRÉMIO DO PÚBLICO
PRÉMIO ESPACIAL DO JÚRI
FESTIVAL DE DURBAN
PRÉMIO MELHOR DOCUMENTÁRIO
PRÉMIO DO PÚBLICO
PRÉMIO DA AMNISTIA INTERNACIONAL
FESTIVAL DE SEATTLE
PRÉMIO GOLDEN SPACE NEEDLE – MELHOR DOCUMENTÁRIO
PRINCETON ENVIRONMENTAL FILM FESTIVAL
MELHOR FILME
FROZEN RIVER FILM FESTIVAL
PRÉMIO DO JÚRI
INTERNATIONAL DOCUMENTARY ASSOCIATION´S AWARDS
PARE LORENTZ AWARD
FESTIVAL DE ESTOCOLMO
SILVER AUDIENCE AWARD
FESTIVAL DE DOCUMENTÁRIO DE AMESTERDÃO
PRÉMIO DO PÚBLICO
MOSTRA INTERNACIONAL DE SÃO PAULO INTERNACIONAL
PRÉMIO ITAMARATY DE MELHOR DOCUMENTÁRIO
FESTIVAL DO RIO
PREMIÈRE BRASIL HORS CONCOURS
FESTIVAL DE PROVINCETOWN
PRÉMIO HBO DO PÚBLICO - MELHOR DOCUMENTÁRIO
FESTIVAL DE DALLAS
PRÉMIO TARGET FILM MAKER - MELHOR DOCUMENTÁRIO

VIK MUNIZ
Vik Muniz nasceu numa família da classe operária em 1961, no estado de São Paulo,
Brasil. Quando era jovem, foi baleado na perna enquanto tentava separar uma luta e
recebeu uma indemnização pelas lesões sofridas. Com o dinheiro, financiou uma viagem a
Nova Iorque, onde acabou por se radicar e trabalhar. Vik começou a carreira de artista
plástico como escultor, mas à medida que se ia interessando pelas reproduções
fotográficas do seu trabalho, acabou por se dedicar exclusivamente à fotografia. Ele
incorpora uma multiplicidade de materiais improváveis nos seus processos fotográficos.
Frequentemente Vik utiliza diamantes, açúcar, cordas, calda de chocolate e lixo nos seus
trabalhos, trabalhando sobre imagens clássicas do fotojornalismo e da História da Arte. A
sua obra aclamada pelo público e pela crítica tem sido exibida em todo o mundo. A sua
exposição individual no MAM (Museu de Arte Moderna), no Rio de Janeiro, foi a segunda
mais vista, ficando atrás apenas da exposição de Picasso. Foi no MAM que Vik expôs pela
primeira vez a série "Pictures of Garbage” no Brasil.

FABIO GHIVELDER
Colaborador e director do estúdio de Vik Muniz no Rio de Janeiro, Fabio Ghivelder foi
fundamental na série de trabalhos apresentados em Lixo Extraordinário. Fabio foi
responsável pela identificação do Jardim Gramacho como o local para Vik criar as suas
obras. Foi também responsável por estabelecer contacto com os catadores antes da
chegada da equipa e por lidar com os funcionários da Comlurb e do Jardim Gramacho. Foi
o mentor da criação do novo estúdio no Rio e o conselheiro de Vik em todos os aspectos
criativos do projecto.

OS CATADORES

TIÃO (SEBASTIÃO CARLOS DOS SANTOS)
Tião é o carismático jovem presidente da ACAMJG (Associação de Catadores do Aterro
Metropolitano de Jardim Gramacho), uma cooperativa que tem por objectivo melhorar a
qualidade de vida dos catadores. Inspirado pelos textos políticos de livros que encontrou
no lixo (O Príncipe, de Maquiavel; A Arte da Guerra, de Sun Tzu) Tião teve que convencer
os colegas de trabalho de que a organização poderia fazer a diferença. Ele é catador desde
os 11 anos de idade.

ZUMBI (JOSE CARLOS DA SILVA BALA LOPES)
Zumbi é o intelectual da lixeira. Quando encontra um livro, ele não vê apenas a reciclagem
de papel. Já montou uma biblioteca na sua casa e começou a emprestar livros à
comunidade. Zumbi faz parte do conselho deliberativo da ACAMJG e trabalha no Jardim
Gramacho desde os nove anos.

SUELEM (SUELEM PEREIRA DIAS)
Suelem trabalha na lixeira desde os sete anos. Aos 18, já era mãe de três filhos. Ela acha
o trabalho em Gramacho mais honesto do que ser prostituta ou estar envolvida no tráfico
de droga. Suelem adoraria trabalhar numa creche ou mesmo poder ficar em casa com os
seus filhos.

ISIS (ISIS RODRIGUES GARROS)
Isis adora moda e odeia “catar” lixo. A determinada altura revela-nos o drama que a levou
a trabalhar na lixeira.

IRMA (LEIDE LAURENTINA DA SILVA)
Irma é a cozinheira da lixeira, que cozinha o prato do dia a partir dos ingredientes mais
frescos que encontra no Jardim Gramacho.
VALTER (VALTER DOS SANTOS)
Valter era o “catador” mais velho do aterro, faleceu logo após conhecer Vik. Perito em
reciclagem, era conhecido pelas suas rimas e lições de moral.
MAGNA (MAGNA DE FRANÇA SANTOS)
As dificuldades de Magna começaram quando o marido perdeu o emprego. Apesar de ainda
a chatear que as pessoas a olhem de lado por causa do mau cheiro que exala ao final de
um dia de trabalho, ela orgulha-se de viver a vida de forma honesta.

CRÍTICAS
Filmado extraordinariamente, este retrato de trabalhadores pobres, mas orgulhosos e
cheios de recursos, tocou o coração de todos os que o viram.
Empire
Um filme surpreendente que mostra como a arte pode afectar a vida de um grupo de
catadores no maior aterro do mundo no Rio de Janeiro.
LA Times
As sequências dos catadores a trabalhar são fascinantes. A música original de Moby
transmite de forma assombrosa as características do local.
Variety
Vê-se com alegria, apesar de toda a miséria que é filmada. Não é um simples documentário
sobre o trabalho de um artista e apela enormemente à emoção do público.
The Hollywood Reporter
“Nós não somos catadores de lixo; somos catadores de materiais reciclados”, diz Tião, um
catador brasileiro, ou apanhador de lixo, num excerto de um talk-show incluído no
inspirador documentário de Lucy Walker, Lixo Extraordinário.
The New York Times
O filme tem um efeito arrebatador por juntar arte e lixo, elementos quase opostos, não só
pelo valor estético, mas também por sua representação social.
O Globo
O lixo de um homem é a arte de outro. Esta é a lição do fascinante documentário Lixo
Extraordinário, um retrato de Vik Muniz, um artista de sucesso nascido no Brasil, mas
radicado em Brooklyn.
New York Post
Que um filme belo possa ser filmado na maior das lixeiras parece um oximoro, mas o
aclamado documentário de Lucy Walker consegue exactamente isso. A realizadora segue o
trabalho do aclamado fotógrafo Vik Muniz num projecto ambicioso: ir para o Jardim
Gramacho, a maior lixeira do mundo a céu aberto, e fotografar os catadores de materiais
recicláveis e depois trabalhar com eles na transformação dessas fotografias em retratos
feitos a partir de materiais recicláveis. O seu objectivo é inspirar estes catadores de forma
a que eles se vejam a si mesmos de uma nova forma e até mesmo repensarem as suas
vidas.
Los Angeles Times
Lixo Extraordinário é um filme sobre reciclagem, mas é muito mais espantoso que os ditos
eco-documentários. No centro da narrativa estão os catadores de lixo e a forma como um
artista criou retratos maravilhosos de uma dúzia desses catadores e lhes transformou as
vidas.
San Francisco Chronicle

