
Representante de peso 
 
Uma gorduchinha chamada Beryl foi eleita o símbolo 
da 13ª edição do Anima Mundi - Festival 
Internacional de Animação do Brasil. A personagem 
que irá ilustrar os pôsteres, camisetas, banners e 
todo o material visual do evento foi criada pela 
animadora britânica Joanna Quinn, que em 1999 
esteve no Brasil, convidada pela direção do festival. 
 
Engana-se, porém, quem pensa que Beryl é apenas 
mais um rostinho bonito que obteu fama relâmpago. 
A simpática moça é fruto do primeiro filme realizado 
por Joanna, "Girls Night Out", de 1986, trabalho de 
conclusão de curso da faculdade que rendeu à 
criadora três prêmios em Annecy, famoso festival de 
animação francês. Desde então, Beryl ficou 
conhecida por explorar assuntos como a identidade 
da mulher e a ditadura da beleza e da boa forma, 
aparecendo em outros trabalhos de Joanna. O nome 
da estrela também faz parte da empresa que a 
animadora e o produtor e escritor Les Mills 
fundaram em 1987, a Beryl Productions International. 
 
Com tantos atributos positivos, Beryl não poderia 
deixar de ser uma ótima representante da filosofia 
do Anima Mundi. E como toda boa modelo, a 
personagem aceitou aparecer com algumas peças 
de roupa a menos para entrar com tudo no estilo 
brasileiro de ser e cair no samba. 
 
Joanna Quinn - A criadora de Beryl é também uma 
colecionadora de prêmios, tendo em seu currículo 
três BAFTAs e um Emmy, entre outros. Mas o 
reconhecimento por seus primeiros filmes não foi o 
suficiente para que ela se dedicasse integralmente à 
animação e ao desenho livre, suas especialidades. 
Logo que iniciou sua carreira, trabalhou como free 
lancer fazendo créditos de programas e ilustração. 
Até que em 1990 realizou "Body Beautiful", seu 
quinto premiado filme, sob encomenda de um canal 
de TV. 
 
A Beryl Productions trabalha com publicidade, tendo 
uma importante carteira de clientes comerciais. Já os 
filmes pessoais de Joanna são atrações garantidas 
nos grandes festivais de animação. Famous Fred, um 
musical de 30 minutos sobre um astro felino do rock, 
e Wife of Bath, segmento de The Canterbury Tales, 
receberam indicações para o Oscar da categoria. 
 
 
 
Filmografia: 
Girls Night Out (1986) 
Moo Glue (1987) 
Tea at Number 10 (1987) 
Castell Cant (1988) 
Body Beautiful (1990) 



Elles (1992) 
Britannia (1993) 
Famous Fred (1996) 
Wife of Bath/The Canterbury Tales (1998) 
 
Prêmios: 
Special Jury, Ufoleis and Mellow Manor Prizes Annecy 
1987 
Silver Dragon Krakow 1988, Cymru Award BAFTA 1991 
and 2000 
 
Silver Hugo Chicago 1992 
Special Jury Prize for Best Humour Zagreb 1992 
Best under 5 min Espinho 1993 and Zagreb 1994 
Audience Prize Zagreb 1994 
Best Film category E Hiroshima 1994 
Golden Hugo Chicago 1994 
Best Childrens Animation BAFTA 1997 
Grand Prix TV Annecy 1997 
Best between 13-26 min Espinho 1997 
Best Animated Film BAFTA 1999 
Emmy Awards 1999 
 
 
 
Sobre o Anima Mundi - Desde 1993, o Festival 
Internacional de Animação do Brasil traz ao público uma 
seleção com os melhores filmes e vídeos nacionais e 
internacionais do gênero. Maior evento de animação das 
Américas e o quinto maior do mundo, o Anima Mundi 
acontece nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, 
apresentando curtas, longas-metragens, seriados e 
comerciais realizados em diversos estilos visuais, 
linguagens narrativas e técnicas de animação, oficinas 
de animação gratuitas para o público, retrospectivas, 
workshops, palestras, mostras especiais e um concurso 
de animações para a internet e celular, o Anima Mundi 
Celular Web (www.animamundiweb.com.br). 
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