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Giuseppe Verdi - Sua Vida, Sua Obra, de Renato Castellani (Verdi, ITA, 1982) |
Livre | 630’
Giuseppe Verdi nasceu em 1813 e viveu até 1901, sua vida durou quase um século

de turbulência política e considerável turbulência pessoal. Esta minissérie de

televisão biográfica de 1982, dramatiza a vida deste compositor italiano clássico

conhecido por óperas como La Traviata, Rigoletto e Aida e seu Requiem.

- Capítulo I (1813-1836) | 85’
Focaliza no período que vai do seu nascimento, em Le Roncole, até o seu

casamento com Margherita, filha de seu benfeitor, Antonio Barezzi, mostrando

também sua formação musical.

- Capítulo II (1837-1841) | 86’
Verdi compõe suas primeiras óperas, “Oberto” e “Un Giorno di Regno”, e consegue

preparar a montagem de “Nabuco” no Alla Scala, que seria seu primeiro grande

sucesso. Sua vida é abalada pela trágica morte da esposa e dos filhos.

- Capítulo III (1841-1847) | 85’
Verdi inicia sua longa parceria com o libretista Francesco Maria Piave, com quem

cria “Atilla”, “Ernani” e “Macbeth”. entre outras óperas. Começa também o romance

com Giuseppina Strepponi, com quem viveria por mais de 50 anos.

- Capítulo IV (1848-1861) | 85’
Eclodem as revoluções de 1848 pela Europa e o movimento pela unificação da

Itália. Verdi se torna a voz do nacionalismo italiano. Na época, passa a morar com

Giuseppina e compõe várias óperas, incluindo “Luisa Miller”, “Rigoletto” e “Il

Trovatore”

- Capítulo V (1853-1862) | 86’
Verdi participa ativamente da Unificação Italiana, atuando inclusive como deputado

no Parlamento da Itália. Enfim, se casa com Giuseppina e, nesse período, comçoe

“La Traviata”, “Un Ballo in Maschera”, “La Forza del Destino”, entre outras óperas.

- Capítulo VI (1863-1870) | 84’



A vida de Verdi é marcada pelas mortes do benfeitor Antonio Barezzi e do regente

Angelo Mariani, a adoção de Filomena e a amizade polêmica com a soprano Teresa

Stolz. Nesse período, entre outras óperas, compõe “Don Carlos” e “Aída”.

- Capítulo VII (1871-1901) | 118’
Na fase final da sua vida, acompanhamos a composição do “Réquiem”, em

homenagem ao escritor Alessandro Manzoni; e de suas últimas óperas, "Otello" e

“Falstaff, ambas com libreto de Arrigo Boito. Vemos ainda as mortes dos queridos

Piave e Giuseppina, além do célebre funeral de Verdi.

Casa Verdi, de Anna Franceschini (ITA, 2008) | Livre | 56’
Em Milão, existe um monumento histórico especial e único: chama-se Casa Verdi e

é o lar dos músicos criado e financiado por Giuseppe Verdi em 1899. "...que reunirá

e manterá pessoas envolvidas nas artes musicais, que sejam italianas e em estado

de pobreza. ” Hoje, quase sessenta pessoas vivem em suas salas com afrescos -

músicos, cantores de ópera, bailarinas clássicas, diretores de orquestra - e podem

se dedicar à sua paixão sem as preocupações do dia a dia.

Os Intocáveis, de Brian De Palma (The Untouchables, EUA, 1987) | 14 anos |
119’
Na Chicago dos anos 30, o jovem agente federal Eliot Ness (Kevin Costner) tenta

acabar com o reinado de terror e corrupção instaurado pelo gângster Al Capone

(Robert De Niro). Para isso, ele recruta um pequeno time de corajosos e

incorruptíveis homens e conta com a ajuda do experiente policial Jim Malone (Sean

Connery).

Atração Fatal, de Adrian Lyne (Fatal Attraction, EUA, 1987) | 18 anos | 118'
Aproveitando o fato de Beth Gallagher (Anne Archer), sua mulher, estar viajando

Dan Gallagher (Michael Douglas), um advogado, tem um rápido caso com Alex

Forrest (Glenn Close), uma executiva que demonstra ser desequilibrada

emocionalmente e até mesmo perigosa, quando decide fazer parte da vida dele

custe o que custar.

Um Sonho de Liberdade, de Frank Darabont (The Shawshank Redemption,
EUA, 1994) | 16 anos | 142'



Em 1946, Andy Dufresne (Tim Robbins), um jovem e bem sucedido banqueiro, tem

a sua vida radicalmente modificada ao ser condenado por um crime que nunca

cometeu, o homicídio de sua esposa e do amante dela. Ele é mandado para uma

prisão que é o pesadelo de qualquer detento, a Penitenciária Estadual de

Shawshank, no Maine. Lá ele irá cumprir a pena perpétua. Andy logo será

apresentado a Warden Norton (Bob Gunton), o corrupto e cruel agente penitenciário,

que usa a Bíblia como arma de controle e ao Capitão Byron Hadley (Clancy Brown)

que trata os internos como animais. Andy faz amizade com Ellis Boyd Redding

(Morgan Freeman), um prisioneiro que cumpre pena há 20 anos e controla o

mercado negro da instituição.

Closer - Perto Demais, de Mike Nichols (Closer, EUA-ING, 2004) | 14 anos | 104'
Anna (Julia Roberts) é uma fotógrafa bem sucedida, que se divorciou recentemente.

Ela conhece e seduz Dan (Jude Law), um aspirante a romancista que ganha a vida

escrevendo obituários, mas se casa com Larry (Clive Owen). Dan mantém um caso

secreto com Anna mesmo após ela se casar e usa Alice (Natalie Portman), uma

stripper, como musa inspiradora para ganhar confiança e tentar conquistar o amor

de Anna.

Ópera dos Três Vinténs, de Georg Wilhelm Pabst (Die 3 Groschen-Oper, ALE,
1931) | 12 anos | 112'
Em Londres, na virada do século XIX para XX, Mack, conhecido como "A Faca", um

bandido da época, casa-se com Polly sem que seu pai, Peachum, tenha

conhecimento.

Madame Butterfly, de Marion Gering (EUA, 1932) | 10 anos | 86'
Durante viagem ao Japão, o Tenente B.F. Pinkerton conhece Cho-Cho San

(Madame Butterfly), uma jovem gueixa, com quem impulsivamente se casa.

Partindo de volta à América, ele a deixa com um filho nos braços, em uma constante

e fiel espera pelo seu retorno.

Carmen, de Carlos Saura (ESP, 1983) | 12 anos | 102’



Uma trupe de dançarinos de flamenco estão ensaiando uma nova apresentação.

Antonio, o coreógrafo da equipe, se apaixona por Carmen, a bailarina principal -

tirando o foco do resultado final.

Trainspotting: Sem Limites, de Danny Boyle (Trainspotting, ING, 1996) | 18
anos | 93'
Em Edimburgo, na Escócia, vive Renton (Ewan McGregor), um jovem usuário de

heroína que leva uma vida despreocupada, dividindo-se entre seu romance com a

estudante colegial Diane (Kelly Macdonald) e os encontros com seus quatro amigos

viciados: Sick Boy, (Jonny Lee Miller), um imoral desenhista de HQs fanático por

Sean Connery; Tommy (Kevin McKidd), um atleta responsável; Spud (Ewen

Bremner), um bobalhão de bom coração e Begbie (Robert Carlyle), um violento

sociopata.

Carmen na África, de Mark Dornford-May (U-Carmen eKhayelitsha, África do
Sul, 2005) | 12 anos | 122'
Nova abordagem da ópera de Bizet que se passa na África do Sul e conta como

Carmen fere Pinki durante briga e promete uma noite de prazeres para o sargento

Jongikhaya, tentando se livrar da cadeia. Com problemas familiares e carente, o

sargento cede.

A Tragédia de Carmen, de Peter Brook (La tragédie de Carmen, FRA-ALE,-GB,
1983) | 80’
Em 1983, o diretor cênico Peter Brook, em colaboração com o escritor Jean-Claude

Carrière e o compositor Marius Constant, surpreendeu o mundo da ópera ao

apresentar, em um teatro em Paris, uma revisão de Carmen de Bizet que durou

apenas noventa minutos.

A Voz Humana, de Pedro Almodóvar (The Human Voice, ESP, 2020) | 14 anos |
30'
Pedro Almodóvar renova seu cinema em um novo formato, mas com a essência de

seus clássicos. Estrelado pela ganhadora do Oscar Tilda Swinton, uma mulher

espera a ligação do homem que a deixou sob o olhar atento do cachorro do ex,

também abandonado.



A Voz Humana, de Marcelo Marques (BRA, 2017) | 40'
Versão filmada no Festival de Belém, com o soprano Eliane Coelho, da versão de

Francis Poulenc do texto de Jean Cocteau. Com apenas uma cantora em cena,

esse intenso espetáculo narra a última conversa telefônica entre uma mulher e seu

amado, que agora ama outra pessoa.

Édipo Rei, de Julie Taymor (Oedipus Rex, ING-JAP, 1993) | 58'
Um filho nasce de um jovem casal. O pai, motivado pelo ciúme, leva o bebê ao

deserto para ser abandonado. A criança é resgatada, chamada de Édipo pelo rei

Políbio e pela rainha Mérope de Corinto e criada como seu próprio filho. Quando

Édipo fica sabendo de uma profecia que prediz que ele matará seu pai e se casará

com sua mãe, ele deixa Corinto acreditando que Políbio e Mérope são seus

verdadeiros pais.

Irmãos e irmãs de Aïda: vozes negras na ópera, de Jan Schmidt-Garre e
Marieke Schroeder (Aïda's Brothers and Sisters: Black Voices in Opera, EUA,
2000) | Livre | 88’
Documentário intrigante sobre cantores negros de música clássica tendo como pano

de fundo a emancipação negra na política e a sociedade nos EUA.

Onheama, a infância de um guerreiro, de Fábio Retti e Fabiana Vasconcelos
Barbosa (BRA, 2019) | Livre | 60’ | Recurso de acessibilidade: Libras
Na peça "Onheama, A Infância de um Guerreiro", um jovem guerreiro indígena,

Iporangaba, recebe uma missão do Xamã: resgatar Guaraci, o sol, engolido pela

onça Xivi. Criada pelo compositor João Guilherme Ripper, a peça é uma ópera épica

de marionetes baseada na mitologia amazônica. Nessa aventura ele conta com a

ajuda do Boto-cor-de-rosa e da Iara, seres encantados da mitologia amazônica.


