História Permanente do Cinema | Grandes
Nomes do Kung Fu
Objetivos
Em diálogo com a mostra Grandes Nomes do Kung Fu, a História Permanente do Cinema conta com sessões
comentadas especiais no meses de abril e maio no Cine Humberto Mauro.
As sessões acontecem sempre às 17h e têm entrada gratuita com distribuição de ingressos 30 minutos antes do início dos
filmes.

PROGRAMAÇÃO

12/04 QUI
17h O Grande Mestre Beberrão, de King Hu (Da zui xia, Hong Kong, 1966) | 14 anos | 91’ |
Sessão comentada pelo pesquisador e crítico Luis Felipe Flores
Uma perigosa quadrilha de bandidos sequestra um jovem oficial para exigir a libertação de seu líder.
Vespa Dourada (Pei-pei Cheng), extremamente habilidosa nas artes marciais e irmã da vítima, é
incumbida de fazer o resgate. Ela conta com a ajuda de Gato Bêbado (Hua Yueh), um mestre do kung
fu disfarçado de mendigo, para executar o arriscado plano.

19/04 QUI
17h O Espadachim de um Braço, de Cheh Chang (Du bei dao, Hong Kong, 1967)| 16 anos |
111’| Sessão Comentada pela jornalista e pesquisadora Camila Bahia Braga
A gangue de Demônio dos Braços Longos ataca a escola de kung fu da Espada Dourada para matar o
professor Qi Ru Feng. Um aluno, Fang Cheng, sacrifica sua vida para salvar o professor e sua escola, e
pede como seu último desejo que seu filho, Fang Kang, seja educado e treinado como um estudante
da casa Qi. Fang Kang cresce na escola, protegido e presenteado por Qi. Mas os outros alunos
(incluindo a filha do professor Qi Pei-Er) ficam incomodados e o desprezam. Até o dia em que Pei-Er,
tentando provocá-lo, de surpresa decepa seu braço. Poderá um homem levar a vida como
espadachim com apenas uma mão ?

26/04 QUI
17h Cinco dedos de Violência, de Chang-hwa Jeong (Tian xia di yi quan, 1972) | 18 anos |
104’| Sessão comentada pela pesquisadora Yasmine Evaristo
Ji Hao é um jovem hábil nas artes marciais que foi enviado por seu mestre para treinar com um
mestre ainda mais poderoso. Ji deve ser preparado pra usar a incomparável técnica dos "punhos de
aço", e assim vencer uma importante competição de artes marciais.

03/05 QUI
17h A 36ª Câmara de Shaolin, de Chia-Liang Liu (Shao Lin san shi liu fang, 1978) | 14 anos
| 115’ | Sessão comentada pelo rapper Thiago Matéria Prima
Os inimigos da dinastia Ching, liderados por Ho Kuang-han, estão escondidos em Cantão disfarçados
de mestres de artes marciais. Descobertos, sofrem um brutal ataque dos manchus. O jovem San Te
(Chia Hui Liu) consegue fugir e, jurando vingança, se refugia no Templo de Shaolin, onde dedica-se
arduamente ao estudo das artes marciais e logo se torna um habilidoso mestre.
Data de início

12 de Abril de 2018

Data de término

03 de Maio de 2018

Endereço

Cine Humberto Mauro | Palácio das Artes
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