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sLASHERS / POSSESSÕES / EXPRESSIONISMO alemão  
módulo com 3 aulas de 4h/cada. Por Paulo Biscaia Filho.  



aula 1 - Slashers 
A faca corre solta e o slasher virou quase um gênero independente do 
horror. Nesta aula vamos analisar algumas das obras seminais como Les 
Yeux Sans Visage até algumas pérolas escondidas e descobertas cavando 
bem fundo na carne.  
Duração: 4h- Das 14:00 às 18:00 - Dia 22 de agosto de 2020 

aula 2 - Possessão 
Você tem medo do Diabo? Bem, ele não tem medo de 
você, mas os filmes que serão tratados aqui são mais 
destruidores que qualquer chama infernal. O demônio 
está nos detalhes, nas grávidas, em crianças e 
naturalmente em rotweillers. Da Dinamarca ao Edifício Dakota, vamos dar uma 
olhada nas aventuras terrestres do capiroto.     
Duração: 4h- Das 14:00 às 18:00 - Dia 29 de agosto de 2020 
 
aula 3 - Expressionismo Alemão 

Poucas escolas estéticas tem tanta influência e por tanto tempo. Mesmo 100 
anos depois, Caligari ainda é atualíssimo. O que dizer dos outros monstros 
que o expressionismo trouxe às telas? Nesta aula vamos falar sobre o 
pensamento por trás da estética e sobre as sombras e luzes que ainda 
impactam o cinema contemporâneo. 
Duração: 4h- Das 14:00 às 18:00 - Dia 12 de setembro de 2020 

Valor do investimento: R$95,00  
Limite de vagas: 50 

Para maiores informações e inscrições, entre em contato exclusivamente  
pelo email biscaia@me.com 
Após o envio da mensagem, você receberá instruções para preenchimento de seus dados e forma de 
pagamento.  

Observações: 
⁃ Todas as aulas acontecem pela plataforma Zoom. As aulas serão gravadas e ficarão disponíveis por 

30 dias após o último dia.  
⁃ Será emitido um certificado em formato pdf pela Vigor Mortis 
⁃ Desconto especial para alunos com certificado do módulo Horror Auteurs.  
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⁃Paulo Biscaia Filho 

Graduado em Artes Cênicas pela PUC-PR e Mestre em Estudos Tetarais pela 
Royal Holloway University of London, com tese sobre o Théâtre du Grand 
Guignol, tema que viria posteriormente a guiar a linha de pesquisa da Vigor 
Mortis. Professor dos Cursos de Teatro e Cinema da Faculdade de Artes do 
Paraná¡. Durante 9 anos trabalhou na Cinemateca de Curitiba como 
Programador de Cinemas, Coordenador e Consultor de Audiovisual. Atua 
também como diretor, roteirista e editor de cinema e vídeo.  Diretor de diversas 
montagens teatrais como: Cantos Fúnebres da Esperança(1991) e "Morgue 
Story" (2004), "Graphic"(2006, Indicado ao Prêmio Shell RJ de Autor), Marlon 
Brando, Whiskey, Zumbis e Outros Apocalipses (2013), Vigor Mortis JukeBox 
Vol 1 (2013, e que em 2015 fez parte do projeto SESC Palco Giratório) e A 
Macabra Biblioteca do Dr. Lucchetti  (2017). Por seus trabalhos em teatro já 

recebeu 8 Troféus Gralha Azul, inclusive nas categorias de Melhor Espetáculo, Melhor Diretor e Melhor Autor.   
Em 2012 publicou o livro PALCOS DE SANGUE, uma compilação de seus textos para teatro e sobre o Grand 
Guignol. 
No cinema, seu primeiro longa metragem, "Morgue Story",  participou de mais de 40 festivais internacionais e 
recebeu oito prêmios, incluindo o de Melhor Filme de Horror no Festival de Swansea, Pais de Gales.  “Nervo 
Craniano Zero”, seu segundo longa,  recebeu mais de dez prêmios internacionais, com destaque para o de 
Melhor Diretor no New Orleans Horror Film Festival e para Melhor Filme no Montevideo Fantastico. Em 2018 
lança seu primeiro longa internacional : Virgin Cheerleaders in Chains, produzido pela Big House Pictures em 
Austin, Texas.  
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Morgue Story e Nervo Craniano Zero disponíveis em www.dfarkflix.com.br 

ou para compra/aluguel digital em  
Morgue Story: Sangue, Baiacu e Quadrinhos de Paulo Biscaia Filho  
https://itunes.apple.com/br/movie/morgue-story-sangue-baiacu-e-quadrinhos/id1089774275  
https://play.google.com/store/movies/details/Morgue_Story?id=62rw1DVduEk  

Nervo Craniano Zero  
https://play.google.com/store/movies/details/Nervo_Craniano_Zero?id=WLYqL9s-yeQ  
https://itunes.apple.com/br/movie/nervo-craniano-zero/id1072404469 

Virgin Cheerleaders in Chains disponível em VOD em breve no Brasil. 
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