A ‘Pixar da Realidade Virtual’ é destaque no
Rio2C
BRUNA BERFORD, BRASILEIRA DA INOVADORA PENROSE
STUDIOS, FARÁ PALESTRA NO RIOCONTENTMARKET
A inovação, um dos pilares do entretenimento global, estará em destaque na primeira edição do
Rio Creative Conference, o Rio2C, em abril. A curadora de inovação do Rio2C, Liana Brazil,
convidou a brasileira Bruna Berford, do revolucionário Penrose Studios, para falar da trajetória da
produtora num ambiente ainda pouco explorado no Brasil: a Realidade Virtual.
Desde que apresentou no Festival de Cinema de Tribeca em Nova York o curta “Allumette”, o
Penrose Studios vem causando sensação na mídia americana. Ele foi considerado “a Pixar do VR”
pelo site especializado americano TechCrunch. Já o USA Today publicou: “Penrose vai reinventar
os filmes em VR”.
No ano passado, o festival de cinema mais antigo do mundo foi o primeiro a promover uma
competição oficial de Realidade Virtual. E “Arden’s Wake”, produzido pela Penrose, foi o
primeiro premiado na categoria, na 74ª edição do Festival de Veneza.
Bruna se formou na Faculdade de Artes da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio) e fez carreira internacional. Ela volta agora ao Brasil para compartilhar com o público
do Rio2C as suas experiências na Penrose Studios.
Na produtora baseada em São Francisco, nos Estados Unidos, Bruna trabalha como supervisora de
animação de VR. Além de falar sobre os projetos que desenvolve na Penrose, ela também vai
abordar o trabalho como animadora no Oculus Story Studio (Henry) e como artista

cinematográfica na Telltale Games (Minecraft: Story Mode e Game of Thrones). Bruna Berford
também foi a criadora e a diretora de “Occupation: Animator”, considerado uma inspiração na
comunidade de animação.
Acompanhe as novidades da Rio2C pelas redes sociais
http://rio2c.com/
https://www.facebook.com/rio2c2018/
https://www.instagram.com/rio2c/
https://www.linkedin.com/company/rio2c/
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