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"O momento quando uma coisa se transforma em outra é o momento mais bonito. A 
combinação de sons se transforma em música. E isso se aplica a tudo.” 

Vik Muniz 
 
 
 
 
 
 

 ‘Lixo Extraordinário’ 
 

“Que raízes são essas que se arraigam, que ramos se esgalham 
Nessa imundície pedregosa? Filho do homem 

Não podes dizer, ou sequer estimas, porque apenas conheces 
Um feixe de imagens fraturadas, batidas pelo sol, 

E as árvores mortas já não mais te abrigam, nem te consola o 
canto dos grilos, 

E nenhum rumor de água a latejar na pedra seca. Apenas 
Uma sombra medra sob esta rocha escarlate. 

(Chega-te à sombra desta rocha escarlate), 
E vou mostrar-te algo distinto 

De tua sombra a caminhar atrás de ti quando amanhece 
Ou de tua sombra vespertina ao teu encontro se elevando; 

Vou revelar-te o que é o medo num punhado de pó.” 
 

T.S. Eliot - ‘The Waste Land’ - Tradução Ivan Junqueira 
 
 
 
 
 
 
 
 



N O T A S  D E  I M P R E N S A  
 

 
“O filme tem efeito arrebatador por juntar arte e lixo, elementos quase opostos, não só 

pelo valor estético, mas também por sua representação social”. (André Miranda – O Globo) 
 
 

"Os diretores reuniram bons personagens, que ressaltam a solidariedade oriunda do 
convívio diário". (Daniel Schenker – Críticos.com.br) 

 
 

"É um filme absolutamente essencial para discutir questões já antigas na representação 
problemática das classes no Brasil". (Kleber Mendonça Filho – Cinemascópio)  

 
 

“O filme emociona ao mostrar como aquelas pessoas tiveram sua auto-estima recuperada 
com o processo do trabalho de Vik". (Walmir Moratelli – IG) 

 
 

"Lixo Extraordinário é o retrato de um Brasil desigual e excludente em que milhares vivem 
em estado nulo de dignidade humana. ". (Julianne Gouveia – Revista Vizoo) 

 
 
 

 
 



A P R E S E N T A Ç Ã O  
 

O documentário Lixo extraordinário relata a trajetória do lixo dispensado no Jardim 
Gramacho, maior aterro sanitário da América Latina localizado na periferia de Duque de 
Caxias (RJ), até ser transformado em arte pelas mãos do artista plástico Vik Muniz e seguir 
para prestigiadas casas de leilões internacionais.  
 
Consagrado pelo público como melhor documentário em festivais como Sundance, Berlim 
e Paulínia, entre outros, o documentário tem direção conjunta de João Jardim (Janela da 
Alma e Pro Dia Nascer Feliz), da cineasta Karen Harley e da documentarista inglesa Lucy 
Walker. Lixo Extraordinário também foi exibido fora de competição no Festival do Rio 
e na Mostra São Paulo, em 2010, e tem previsão de estréia para 21 de janeiro de 2011. 
 
Segundo o dicionário “lixo” significa qualquer material considerado inútil, supérfluo, e/ou 
sem valor, gerado pela atividade humana. Antes de chegar ao Jardim Gramacho, Vik Muniz 
e os diretores do documentário não esperavam encontrar nada muito diferente disso, mas 
se surpreenderam ao conhecer pessoas cativantes, cheias de dignidade, como Tião, jovem 
presidente da ACAMJG (Associação de Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim 
Gramacho), ou Zumbi, catador que resgata os livros do lixão e acabou montando uma 
biblioteca com os exemplares. 
 

S I N O P S E  
 
Filmado ao longo de dois anos (agosto de 2007 a maio de 2009), Lixo Extraordinário 
acompanha o trabalho do artista plástico Vik Muniz em um dos maiores aterros sanitários 
do mundo: o Jardim Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro. Lá, ele fotografa um grupo 
de catadores de materiais recicláveis, com o objetivo inicial de retratá-los. No entanto, o 
trabalho com esses personagens revela a dignidade e o desespero que enfrentam quando 
sugeridos a reimaginar suas vidas fora daquele ambiente. A equipe tem acesso a todo o 
processo e, no final, revela o poder transformador da arte e da alquimia do espírito 
humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
F I C H A  T É C N I C A  
 

Direção: Lucy Walker,  
Codireção: João Jardim, Karen Harley 
Produção: Angus Aynsley, Hank Levine 
Coprodução: Peter Martin 
Produção Executiva: Fernando Meirelles, Miel de Botton Aynsley, Andrea Barata Ribeiro, 
Jackie de Botton 
Música: Moby 
Edição: Pedro Kos 
Direção de Fotografia: Dudu Miranda 
Codireção de Fotografia: Heloisa Passos, Aaron Phillips 
Mixagem de Som: Aloysio Compasso, José Lozeiro 
Duração: 99 minutos 
Formato: RAIN 
Som: Dolby Digital 5.1 
Janela: 1:85 
Ano de produção: 2009 
Classificação Etária: Livre 
Orçamento: US$ 1,5 milhões 
Patrocínio: BB Seguro Auto, Ourocap, Eletrobrás 
Viabilizado pela Lei do Incentivo ao Audiovisual (Art. 1º A) 
 
P A R T I C I P A Ç Õ E S  
(Em ordem de aparição) 
Vik Muniz 
Fabio Ghivelder 
Isis Rodrigues Garros 
José Carlos da Silva Baia Lopes (Zumbi) 
Sebastião Carlos dos Santos (Tião) 
Valter dos Santos 
Leide Laurentina da Silva (Irmã) 
Magna de França Santos 
Suelem Pereira Dias 
 
PATROCÍNIO  
BB Seguro Auto, Ourocap, Eletrobrás 
Viabilizado pela Lei do Incentivo ao Audiovisual (Art. 1º A) 
Este filme foi selecionado pelo Programa Petrobras Cultural. 
 



ASSESSORIA DE IMPRENSA 
PRIMEIRO PLANO 
Anna Luiza Muller e Aline Martins 
21 2266 0524 – contato@primeiroplanocom.com.br 
 
 
 
P R Ê M I O S  E  P A R T I C I P A Ç Õ E S  E M  F E S T I V A I S  
I N T E R N A C I O N A I S  
 
SUNDANCE – Janeiro 2010 
Prêmio do Público de Melhor Documentário Internacional 
  
FESTIVAL DE BERLIM - Fevereiro 2010    
Prêmio da Anistia Internacional (AI) 
Prêmio do Público de Melhor Documentário – Mostra Panorama 
   
FESTIVAL TRUE/ FALSE (EUA) – Março 2010  
Seleção oficial 
  
FULL FRAME DOCUMENTARY FESTIVAL (EUA) - Abril 2010   
Prêmio do Público de Melhor Documentário 
  
DALLAS INTERNACIONAL FILM FESTIVAL (EUA) - Março 2010        
Prêmio Target Film Maker - Melhor Documentário 
  
HOT DOCS (CANADA) - Maio 2010 
Entre os 10 favoritos do público 
  
PROVINCETOWN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (EUA) - Junho 2010  
Prêmio HBO do Público - Melhor Documentário  
  
SEATTLE FILM FESTIVAL (EUA) - Junho 2010 
Prêmio Golden Space Needle – Melhor Documentário  
  
MAUI FILM FESTIVAL (EUA) - Junho 2010 
Prêmio do Público de Melhor Documentário Internacional 
 
FESTIVAL DE PAULÍNIA (SP) - Julho 2010 
Prêmio do Público de Melhor Documentário 
Prêmio Especial do Júri  
 



DURBAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – Agosto 2010 
Prêmio de Melhor Documentário 
Prêmio do Público de Melhor Filme 
Prêmio da Anistia Internacional (AI) 
 
FESTIVAL DO RIO – Setembro 2010 
Première Brasil Hors Concours 
 
ECOFOCUS FILM FESTIVAL – Outubro 2010 
Prêmio do Público de Melhor Longa-Metragem Documentário 
 
TRINIDAD E TOBAGO FILM FESTIVAL – Outubro 2010 
Prêmio do Público de Melhor Documentário 
 
FLAGSTAFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL – Outubro 2010 
Prêmio do Juri 
 
VANCOUVER INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – Outubro 2010 
Rogers People's Choice Award 
 
MOSTRA INTERNACIONAL DE SÃO PAULO INTERNACIONAL – Novembro 2010 
Prêmio Itamaraty de Melhor Documentário 
 
AMAZONAS FILM FESTIVAL - Novembro 2010 
Prêmio Especial do Júri 
 
INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL AMSTERDAM – Novembro 2010 
Prêmio do Público  
 
STOCKHOLM FILM FESTIVAL – Novembro 2010 
Silver Audience Award 
 
INTERNATIONAL DOCUMENTARY ASSOCIATION’S AWARDS – Novembro 2010 
Pare Lorentz Award 
 
 
 

 
J A R D I M  G R A M A C H O  

 



Localizado na extremidade norte da Baía de Guanabara, em frente à estátua do Cristo 
Redentor, o aterro metropolitano de Jardim Gramacho recebe toneladas diárias de lixo 
produzidas pelo Rio de Janeiro e áreas adjacentes.  
 
Fundado em 1970, como uma instalação de resíduos sanitários, o aterro transformou-se 
em moradia para uma comunidade anárquica de catadores durante as crises econômicas 
dos anos 70 e 80. Esses catadores viviam e trabalhavam no lixo, com a coleta e venda de 
sucata e materiais recicláveis. Ao redor do aterro, formou-se a favela do Jardim Gramacho, 
que tem uma economia totalmente dependente do comércio de materiais recicláveis.  
 
Os trabalhadores removem diariamente toneladas de materiais recicláveis. Assim eles 
prolongam a vida do aterro, eliminando materiais que teriam sido enterrados e 
contribuem para o lixão ter uma das taxas de reciclagem mais elevadas do mundo.  
 
O aterro sanitário do Jardim Gramacho está previsto para fechar em 2012 e grupos como 
a ACAMJG (Associação de Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho) estão 
lutando para aumentar o apoio e fornecer capacitação para os catadores.  
 
 
 
 

 
B I O G R A F I A S  

 
VIK MUNIZ  
Vik Muniz nasceu em uma família de classe operária em 1961, no estado de São Paulo, 
Brasil. Quando jovem, foi baleado na perna enquanto tentava separar uma briga e, por 
isso, recebeu uma indenização por suas lesões. Com o dinheiro, financiou uma viagem a 
Nova York, onde viveu e trabalhou durante décadas. Vik começou a carreira de artista 
plástico como escultor, mas, ao se interessar pelas reproduções fotográficas de seu 
trabalho, acabou voltando sua atenção exclusivamente para fotografia. Ele incorpora uma 
multiplicidade de materiais improváveis a este processo fotográfico. Frequentemente Vik 
utiliza diamantes, açúcar, cordas, calda de chocolate e lixo em seus trabalhos, parodiando 
imagens clássicas do Fotojornalismo e da História da Arte. Sua obra foi recebida com 
aclamação do público e da crítica e tem sido exibida em todo o mundo. Sua exposição 
individual no MAM (Museu de Arte Moderna), no Rio de Janeiro, foi a segunda em número 
de visitantes – ficando atrás somente da exposição de Picasso. Foi no MAM que Vik expôs 
pela primeira vez a série "Pictures of Garbage” no Brasil. 
 
O projeto "Pictures of Garbage" foi feito na garimpagem do lixo. Porém, ele não está 
simplesmente interessado em encontrar e salvar os tesouros secretos dentro de montes 
de lixo (mp3, fruteiras, jóias), mas sim no uso do lixo como uma forma de arte. "A coisa 



bonita sobre o lixo é que ele é negativo, é algo que você não usa mais, é o que você não 
quer ver", diz Muniz. "Então, se você é um artista visual, o lixo se torna um material muito 
interessante para se trabalhar, porque ele é o mais não visual dos materiais. Você está 
trabalhando com algo que você normalmente tenta esconder". 
 
Em Jardim Gramacho, Vik foi recebido por uma comunidade de catadores, pessoas que 
garimpam o lixo para ganhar a vida. Estima-se que entre 3 e 5 mil catadores trabalhe 
separando material reciclável em Gramacho e que 15 mil pessoas obtenham seus 
rendimentos de atividades relacionadas a ele. Alguns catadores com quem Muniz se 
reuniu vêm de famílias que estão há três gerações no lixo e vivem à margem da 
sociedade. "Eu esperava ver pessoas destruídas, mas eles eram sobreviventes", diz Vik que 
rapidamente começou a trabalhar com os catadores, que ajudaram a fazer seus próprios 
retratos.  
 
FABIO GHIVELDER  
Colaborador e diretor 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 de Jardim Gramacho como o local para Vik criar suas obras. 
Ele também foi responsável por estabelecer contato com os catadores antes da chegada 
da equipe 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 projeto.  
 
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 objetivo 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 do lixão. Quando encontra um livro, ele não vê apenas a reciclagem 
de papel. Ele já montou uma biblioteca em seu barraco e começou a emprestar livros para 
a comunidade. Zumbi faz parte do conselho deliberativo da ACAMJG e trabalha no Jardim 
Gramacho desde os nove anos. 
 
SUELEM (SUELEM PEREIRA DIAS) 
Suelem trabalha no lixão desde seus sete anos. Aos 18, já era mãe de três filhos. Ela acha 
o trabalho em Gramacho mais honesto do que virar prostituta ou se envolver com o 



tráfico. Suelem adoraria trabalhar em uma creche ou mesmo poder ficar em casa com seus 
próprios filhos. 
 
ISIS (ISIS RODRIGUES GARROS) 
Isis adora moda e odeia catar lixo. Quando desmorona, ela revela o drama que a levou ao 
lixão. 
 
IRMA (LEIDE LAURENTINA DA SILVA) 
Irma é a chef do lixão, que cozinha o prato do dia a partir dos ingredientes mais frescos 
que pode encontrar em Jardim Gramacho. 
 
VALTER (VALTER DOS SANTOS) 
Valter era o catador mais velho do aterro, faleceu logo após conhecer Vik. Guru da 
reciclagem, ele se deleitava em rimas e lições de moral. 
 
MAGNA (MAGNA DE FRANÇA SANTOS) 
As dificuldades de Magna começaram quando o marido perdeu o emprego. Apesar de 
ainda ver muita gente torcendo o nariz por causa do cheiro que exala, ela se orgulha de 
que, pelo menos, não está fazendo nada errado. 
 
 
 
EQUIPE 
 
LUCY WALKER – CODIRETORA 
 
Lucy Walker usa técnicas da dramaturgia fílmica para fazer documentários, buscando 
personagens memoráveis em mundos que, outrora, seriam completamente fechados a ela. 
Além de Lixo Extraordinário, Lucy Walker dirigiu outro documentário que estreou no 
Festival de Sundance, “2010: Countdown to zero”, um filme aterrorizante sobre a atual 
ameaça de terrorismo e proliferação nuclear. 
 
Seu filme anterior, “Blindsight”, estreou em Toronto e recebeu prêmios do público na 
Berlinale - Panorama Publikumspreis, Ghent, AFI e festival de Palm Spring, e indicações de 
Melhor Documentário no Grierson Awards 2007 e no British Independent Film Awards. 
“Blindsight” segue a jornada emocional de seis adolescentes tibetanos cegos que escalam 
o lado norte do Monte Everest com o seu herói, o alpinista cego americano Erik 
Weihenmeyer, e com o professor Sabriye Tenberken, que fundou a Braille Sem Fronteiras, 
a única escola para cegos no Tibete. 
 
O primeiro documentário de Lucy Walker, “Devil’s Playground”, analisou as lutas dos 
adolescentes Amish durante o período de experimentação (rumspringa). O filme estreou 



em 2002 no Festival de Sundance e ganhou prêmios no Karlovy Vary e festival de Sarasota, 
além de três indicações ao Emmy como Melhor Documentário, Melhor Diretor e Melhor 
Edição, e a indicação de Melhor Documentário no Independent Spirit Award. 
 
Lucy Walker dirigiu a série da Nickelodeon “Blue's Clues", pela qual foi indicada duas vezes 
para o Emmy de Melhor Direção de Programa Infantil. A diretora também ganhou vários 
prêmios por seus curtas-metragens. 
 
Walker cresceu em Londres, na Inglaterra, onde fez seus primeiros trabalhos como 
diretora, tais como peças na escola. Durante a faculdade, na Universidade de Oxford, ela 
seguiu o mesmo caminho e suas peças ganharam prestigiosos prêmios da Oxford 
University Dramatic Society. Após graduar-se com um Bachelor of Arts (BA) Hons e um 
Master of Arts (MA) Oxon em Literatura, ela ganhou uma bolsa para participar da New 
York University's Graduate Film Program, onde ganhou seu Master of Fine Arts (MFA). 
Enquanto estava na NYU, ela também foi DJ, período no qual ela conheceu Moby, 
responsável pela música de Lixo Extraordinário. 
 
JOÃO JARDIM – CODIRETOR 
 
Nascido em 1964, no Rio de Janeiro, João Jardim, formou-se em Jornalismo pela 
Faculdade da Cidade e estudou cinema na Universidade de New York. No início da sua 
carreira trabalhou como assistente de direção nos longas “Faca de Dois Gumes”, de Murilo 
Salles, “Dias Melhores Virão”, de Cacá Diegues, e “Moon Over Parador”, de Paul Mazursky. 
Na Rede Globo, na década de 90, integrou o núcleo do diretor Carlos Manga, atuando 
como editor das minisséries “Memorial de Maria Moura” e “Agosto” e como diretor de 
“Engraçadinha”. Ainda para a TV, dirigiu os documentários “Free Tibet” e “Terra Brasil” – 
este último premiado no Festival de Televisão de New York – e editou “João e Antônio”, 
especial com Tom Jobim e João Gilberto e a série “Caetano Veloso”, “50 Anos”, de Walter 
Salles. Entre outros trabalhos como editor destaca-se o documentário “1930, Tempo de 
Revolução”, de Eduardo Escorel. 
  
O primeiro longa-metragem de João Jardim, “Janela da Alma” (2002), em parceria com 
Walter Carvalho, surpreendeu a todos por sua temática incomum: a visão. O documentário 
se tornou o oitavo lugar daquele ano nas bilheterias brasileiras, ficando em cartaz por 48 
semanas - um recorde em se tratando de documentários. O diretor ainda levou para casa 
oito prêmios, entre eles os de Melhor Documentário da Academia Brasileira de Cinema, da 
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e dos festivais internacionais Message to 
Men (Rússia) e Ecocinema (Grécia).  
 
Quatro anos mais tarde, João Jardim repetia o sucesso de público e crítica com “Pro Dia 
Nascer Feliz” (2006) agraciado com dez prêmios – incluindo três de Melhor Documentário 
na Mostra de São Paulo (júris oficial, popular e da juventude) e três entre os mais 



importantes do Festival de Gramado: dois de Melhor Filme (crítica e júri popular) além do 
Prêmio Especial do Júri.  
 
Nos últimos anos João dirigiu alguns episódios da série de “Por toda a minha vida”, para a 
Rede Globo, sobre Nara Leão, Elis Regina, Raul Seixas e Dolores Duran. Os programas 
sobre Elis e Nara Leão foram indicados ao Prêmio Emmy Internacional respectivamente em 
2007 e 2008 na categoria Melhor Programa de Arte. Atualmente, trabalha no lançamento 
de seu novo longa-metragem, “AMOR?”, sobre relações afetivas que envolvem violência. 
 

ENTREVISTA - JOÃO JARDIM  

Como você entrou no projeto?     

Em novembro de 2007 fui procurado pela O2 e pelo produtor Angus Aynsley, eles estavam 
próximos de começar as filmagens em Gramacho e precisavam de um diretor brasileiro 
para tocar o projeto. Na época o que seria o filme ainda era uma grande incógnita. Todos 
procuravam pela história a ser contada através do trabalho do Vik com os catadores.  

Como foi a aproximação com os catadores? O que mais te chamou atenção no 
convívio? 

No início eles desconfiavam de tudo, não conseguiam entender o que era o trabalho do 
Vik e como aquilo poderia acontecer. No primeiro dia de filmagem eles simplesmente não 
apareceram, foi preciso irmos buscá-los. Mas com a convivência, a confiança mútua foi 
crescendo. O que mais me chamou atenção foi a força, a determinação daqueles que 
trabalham em Gramacho. Eu esperava encontrar o pior, mas encontrei algo muito 
diferente, pessoas interessantes, resistentes, que por um infortúnio da vida, uma 
dificuldade de adaptação ao mundo formal foram parar ali dentro, trabalhando com Lixo. 
Logo percebi que é preciso empreendedorismo e resistência para estar ali.  

Qual foi a maior dificuldade durante as filmagens? 

A maior dificuldade foi encontrar o fio narrativo do filme, conseguir, sem ser piegas ou 
didático, contar a história de como a Arte pode tocar a vida daqueles que nunca 
imaginaram chegar perto dela. 

Ao acumular prêmios de público como o de Sundance e do Festival de Berlim, 
o que você acredita que o filme tem de diferente de outros que mostram a 
vida nos lixões?  

O diferencial do filme é o inesperado da evolução da iniciativa do Vik, é o 
desenvolvimento e a exposição de forma emocional, de um inesperado acontecimento na 



vida de pessoas que aparentam não ter nada a oferecer e que quebrando nossa 
expectativa acabam recebendo e oferecendo muito. 

O documentário é falado em inglês e português, mas quase todos os 
personagens são brasileiros. Como você vê essa questão da língua no filme? 
Acho uma evolução importante do ponto de vista de mercado, é válido os filmes 
brasileiros também poderem se utilizar da língua inglesa para penetrar no resto do 
mundo. Quase todas as cinematografias no mundo fazem isto em determinados projetos, 
não tem porque nós não fazermos, especialmente em projetos claramente voltados para o 
mercado. 

Quais são seus próximos projetos?  

Trabalho atualmente no lançamento do longa-metragem Amor? , sobre relações 
amorosas que envolvem algum tipo de violência, e no projeto de ficção Os últimos dias 
de Getúlio , sobre o suicídio do presidente, este em fase de captação. 

KAREN HARLEY – CODIRETORA 
 
Karen Harley dirigiu vários documentários curta-metragens sobre artistas brasileiros como 
Ernesto Neto em "Nós pescando o tempo”; um retrato biográfico do artista Leonilson 
intitulado "Com o oceano inteiro para nadar" (Melhor Curta no Festival do Rio, em 1997); e 
“Comfundo”, sobre Marcos Chaves.  
 
Como editora Karen trabalhou vários cineastas, entre eles, Cacá Diegues em “Tieta” e 
Fábio Barreto em “O Quatrilho", que recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Filme 
Estrangeiro em 1995. Com Mika Kaurismaki, Karen editou “Moro no Brasil” (2002), "Honey 
Baby" (2003) e "Brasileirinho” (2005). 
 
Em 2001, ela trabalhou com os diretores João Jardim e Walter Carvalho no premiado 
"Janela da alma". Em 2005, editou "Cinema, Aspirinas e Urubus”, do diretor Marcelo 
Gomes que estreou na Mostra “Um Certo Olhar” do Festival de Cannes de 2005. O filme 
ganhou mais de 30 prêmios, incluindo Melhor Montagem, para Karen, do Brazilian Film 
Academy.  O “Baixio das Bestas“, de Cláudio Assis, ganhou o Tiger no Rotterdam Film 
Festival de 2007. Mais recentemente, em 2009, ela trabalhou com Karim Ainouz e Marcelo 
Gomes em "Viajo porque preciso, volto porque eu te amo", que foi lançado no Festival de 
Veneza, e premiado como Melhor Filme no Festival de Cinema de Cuba e no Festival Santa 
Maria da Feira, Portugal, no mesmo ano. Lixo Extraordinário é o primeiro longa-
metragem de Karen Harley como diretora. 
 

ENTREVISTA - KAREN HARLEY 
 



Lixo Extraordinário é seu primeiro longa-metragem. Como foi a experiência? 
O meu primeiro contato com o projeto Lixo Extraordinário se deu por meio de um 
convite do João Jardim, diretor que assumiu o filme após a saída de Lucy Walker, para 
montar o filme. Já que não havia um roteiro, a ideia era estruturar o filme em paralelo às 
filmagens. Eu assumi a direção quando o João saiu do projeto. 
 
Qual a maior dificuldade que enfrentou e como foi a sua participação? 
A minha participação, e o principal desafio, era construir uma linha narrativa em meio a 
120 horas de material bruto filmado por 4 diretores; retratar o encontro entre um artista 
contemporâneo de sucesso e um grupo de pessoas que viviam do lixo, à margem da 
sociedade, e que nunca tinham tido qualquer contato com arte. A questão que permeava o 
filme era se a arte poderia mudar a vida dessas pessoas. Mas era preciso sair do 
estereótipo do herói que salva os necessitados e não ter um tom paternalista ou 
sensacionalista. Os personagens que encontramos no Jardim Gramacho eram 
surpreendentes, inteligentes e generosos e se transformaram na alma do filme. 

 
Qual foi o maior aprendizado pessoal que Lixo Extraordinário te 
proporcionou? 
O maior aprendizado que eu tive foi com os personagens/catadores do filme. Descobri 
que existe um mundo rico de valores, dignidade e humor num lugar onde normalmente só 
se vê miséria. 
 
Como montadora, você assinou vários filmes premiados. O que a montagem 
do “Lixo” tem de especial? 
O que é especial no filme são os personagens e a maneira como eles são revelados, 
através do Vik, ao longo do filme. 
 
Quais são seus próximos projetos? 
Meus próximos projetos são a montagem dos filmes de Cláudio Assis e de Marcelo 
Gomes. 
 
PEDRO KOS – EDITOR 
 
Pedro Kos nasceu no Rio de Janeiro e viveu em Nova York e Miami. Formado em teatro na 
Universidade de Yale, começou a carreira de editor no documentário “The New World”, de 
Terrence Malick. Pedro Kos trabalhou como editor e codiretor em diversos documentários 
de vencedora do Oscar Freida Lee Mock e da vencedora de Sundance Jessica Sanders.  
 
DUDU MIRANDA - DIRETOR DE FOTOGRAFIA 
 
Dudu Miranda começou a carreira no cinema em 1989. Seu primeiro trabalho foi como 
assistente de câmera do diretor de fotografia Walter Carvalho em “Que Bom Te Ver Viva”, 



de Lúcia Murat. Em seguida, dirigiu o curta "Numa beira de estrada”, de Marcos Gutman, 
em 1990, e vários outros curtas, documentários, comerciais e clipes. O primeiro trabalho 
de Duda Miranda como diretor de fotografia veio em 2006, no documentário “Olhar 
Estrangeiro”, de Lucia Murat. Pelo filme “Ó Paí, Ó”, Dudu foi indicado ao Prêmio Contigo de 
Cinema (2007) de Melhor Fotografia. Dudu Miranda também dirige a fotografia de "O Bem 
Amado” (2010), do premiado diretor Guel Arraes. 
 
MOBY – MÚSICA 
 
Moby nasceu em Nova York, mas foi criado em Connecticut, onde começou a fazer música 
aos nove anos de idade, tocando guitarra clássica e estudando teoria musical. Aos 14 
anos integrou o grupo punk hardcore de Connecticut "The Vatican Commandoes” (Os 
Comandos do Vaticano). Na época da faculdade, Moby começou a tocar como DJ e, no fim 
dos anos 80, conquistou espaço no cenário do hip-hop e house de Nova York, tocando 
em clubes como o Mars, Red Zone, MK e o Palladium. 
 
Moby lançou o primeiro single, "Go", em 1991 (listado como um dos melhores discos da 
Rolling Stone de todos os tempos), gravando, na sequencia, diversos discos que já 
venderam mais de 20 milhões de cópias pelo mundo. Ele também produziu e remixou 
músicas de dezenas de outros artistas, incluindo David Bowie, Metallica, Beastie Boys, 
Public Enemy, entre outros. Moby viajou intensamente, fazendo mais de 3 mil shows em 
sua carreira. Ele também teve suas músicas utilizadas em filmes, incluindo o “Fogo contra 
fogo”, “Um domingo qualquer”, “O amanhã nunca morre”, “A Praia”, entre outros. 
 
 
 
 
ALMEGA PROJECTS – COPRODUTORA 
 
A ALMEGA PROJECTS é uma produtora independente com sede em Londres, especializada 
na produção e coprodução internacional de longas-metragens e documentários. A 
empresa foi fundada em 2006 pelo diretor e produtor Angus Aynsley. Atuais projetos da 
Almega Projects incluem “Man’s Story” (em pós-produção), um documentário britânico 
sobre o estilista Ozwald Boateng, e um documentário político sobre um dos mais 
explosivos mistérios da Europa de décadas passada. Antes de fundar a Almega Projects, 
Angus trabalhou em cargos administrativos dentro do setor financeiro em Paris e Londres.  
 
O2 FILMES – COPRODUTORA 
 
A O2 Filmes, considerada uma das mais criativas e importantes produtoras brasileiras no 
mercado mundial, realiza projetos independentes e em parceria com grandes estúdios 
internacionais e emissoras de televisão. Criada em 1991 pelos sócios Fernando Meirelles, 



Paulo Morelli e Andrea Barata Ribeiro a empresa já realizou cerca de 9 mil peças 
publicitárias e conquistou diversos prêmios, como Cannes Lions, Clio Awards, e é a maior 
vencedora do Prêmio Profissionais do Ano, promovido pela Rede Globo. Para o cinema, 
produziu nove curtas e nove longas-metragens, entre eles o premiado “Cidade de Deus” 
(2002) – citado recentemente pelo site IMDB como um dos cinco melhores filmes da 
década – e o consagrado “Ensaio Sobre a Cegueira” (2008), ambos dirigidos por Fernando 
Meirelles. Em 2009, apresentou “À Deriva”, exibido no Festival de Cannes, e filmou “VIPs”, 
longa de Toniko Mello com lançamento previsto para março de 2011. Para a TV, realizou 
séries para a Rede Globo - a mais recente foi “Som & Fúria”, uma adaptação da série 
canadense “Slings and Arrows” - e “Filhos do Carnaval”, para HBO, dirigida por Cao 
Hamburger, que teve duas temporadas. 
 
DOWNTOWN FILMES – DISTRIBUIDORA 
 
A Downtown Filmes é uma distribuidora dedicada exclusivamente ao lançamento de 
filmes brasileiros. Fundada em 2006, sua estratégia de atuação é assegurar a distribuição 
do melhor do cinema nacional, através da colaboração com os principais produtores e 
diretores brasileiros, garantindo assim sua participação nos projetos, em seus diferentes 
estágios de desenvolvimento. 
 
Isso garantiu à Downtown Filmes, a partir de 2008, a distribuição de importantes filmes 
que alcançaram um publico expressivo, como “Meu Nome Não é Johnny”, de Mauro Lima, 
“Divã”, de José Alvarenga Jr e “Chico Xavier”, de Daniel Filho. A Downtown Filmes 
também incentiva novos talentos. Faz parte da sua carteira, filmes selecionados e 
premiados em importantes festivais nacionais e estrangeiros, como “Crime Delicado” e 
“Cão sem Dono”, de Beto Brant, “O Céu de Suely”, de Karim Anouz, “Estômago”, de Marcos 
Jorge e “Só Dez Por Cento É Mentira”, de Pedro Cezar. A empresa é dirigida por Bruno 
Wainer, que tem no seu currículo a distribuição de alguns dos maiores sucessos do 
cinema brasileiro, entre os quais “Olga”, de Jayme Monjardim, “Os Normais”, de José 
Alvarenga, “Central Do Brasil”, de Walter Salles, e “Cidade De Deus”, de Fernando Meirelles. 
 
 

 


