História Permanente do Cinema | Direitos
Humanos: Um mundo porvir
Objetivos
Em diálogo com a mostra Direitos Humanos: Um mundo porvir, a História Permanente do Cinema conta com
sessões comentadas especiais no mês de 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

QUI 3/05
10/05 17h HISTÓRIA PERMANENTE DO CINEMA | Que Bom Te Ver Viva, de Lúcia Murat (BRA, 1989) | 16 anos |
100’ | Sessão comentada pela pesquisadora, curadora e documentarista Mariana Tavares.
Ex-presas políticas da ditadura militar brasileira analisam como puderam enfrentar as torturas e prisões, relatando as
situações e como sobreviveram à esse período, onde delírios e fantasias são recorrentes. O filme intercala cenas
documentais com um monólogo ficcional, que é um amálgama dos relatos e das memórias dessas corajosas mulheres.

QUI 17/05
17h HISTÓRIA PERMANENTE DO CINEMA | Videogramas de uma Revolução, de Harun Farocki, Andrei Ujica
(Videogramme einer Revolution, ALE, 1992)| 12 anos | 106’| Sessão Comentada pelo curador e pesquisador
Luis Fernando Moura
No outono de 1989, uma violenta rebelião popular derrotou a ditadura de Nicolau Ceausescu, pondo fim ao regime
comunista que vigorara por mais de quatro décadas na Romênia. Durante cinco dias, manifestantes ocuparam a estação
de televisão estatal em Bucareste e transmitiram 120 horas contínuas de programação, levando aos espectadores uma
cobertura da revolução em tempo real. O documentário é uma reconstituição, numa narrativa de impacto, dos eventos que
culminaram com a queda e a execução do ditador.

QUI 24/05
17h HISTÓRIA PERMANENTE DO CINEMA | A Imagem que Falta, de Rithy Panh (L'Image Manquante,
Camboja-FRA, 2013) | Livre | 90’ | Sessão Comentada pelo curador e pesquisador Luis Felipe

Flores

Este filme dirigido pelo documentarista Rithy Panh busca recriar os anos de terror em que o Camboja
foi governado pelo regime do Khmer Vermelho, responsável por um genocídio que vitimou cerca de
dois milhões de pessoas entre 1975 e 1979.
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