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26 DE MAIO | TERÇA-FEIRA | 15H 

DELÍRIO FELLINI
Para aprofundar o olhar 
sobre o nosso homena-
geado, esta mesa debate 
e analisa como o gênio 
de Federico Fellini trans-
formava inquietações 
sócio-filosóficas em matéria de cinema e poesia. Ou 
cinema-de-poesia. O que está por trás do delírio do 
diretor de obras-primas com Noites de Cabíria e Sa-
tyricon? E a partir de quando ele passa a produzir um 
cinema de fato delirante? Como ele influencia o cinema 
contemporâneo?
Convidados: Lech Majewski; Giacomo Manzoli; Maria-
rosaria Fabris
Mediador: Mohamed Bamba

DIA 27 | QUARTA-FEIRA | 10H

O CINEMA EM SHAKESPEARE
A presença viva do poeta e dramaturgo inglês William 
Shakespeare na produção cinematográfica. Ross 
Williams e Shane Breaux, do New York Shakespeare 
Exchange e do The Sonnet Project; Mark Burnett, pro-
fessor da Queen’s University, da Irlanda; e Marcel Vieira, 
professor da Universidade da Paraíba; e Décio Torres, 
da Universidade Federal da Bahia discutem o tema.
Convidados: Ross Williams, Shane Breaux, Marc Burnett 
e Marcel Vieira.
Mediador: Décio Torres

DIA 27 | QUARTA-FEIRA | 15H

CINEMA E PINTURA
“Eu pinto música”, dizia o compositor norte-americano 
Carl Ruggles. Mudando o que se deve mudar, diversos 

cineastas bem que poderiam repetir: - ‘Eu 
pinto filmes’. Assim também, as influên-
cias do cinema sobre as artes plásticas 
se fazem sentir inclusive na pintura. 
Este bate-papo é uma reflexão sobre 
as relações entre as duas linguagens, 
influências mútuas, sínteses e contra-
dições: de tela a tela.
Convidados: Lech Majewski e De-
nise Lopes

DIA 28 | QUINTA-FEIRA | 15H

O SEGREDO DO CINEMA ARGENTINO
Entre os anos 1960/1970 surgiu um movimento literá-
rio que se chamou ‘Boom Latino Americano’ e revelou 
nomes como o argentino Julio Cortázar e o colombiano 
Gabriel Garcia Márquez. Agora o cinema argentino vive 
um momento florescente semelhante àquele, consa-

DIA 28 | QUINTA-FEIRA  | 10H

CINEMA ARGENTINO CONTEMPORÂ-
NEO
O cinema argentino contemporâneo é uma realidade 
que comprova as possibilidades da América Latina para 
se firmar como um polo cinematográfico de ponta. 
Nesta mesa, agentes ativos desse processo apresen-
tam um panorama do assunto em seus mais variados 
aspectos: da produção à difusão.
Convidados: Sabrina Farji; Juan Pablo Domenech; Maria 
Lucrécia
Mediadora: Marcela Antelo

DIA 29 | SEXTA FEIRA | 10H  

CINEMA E ATIVISMO
O objetivo da mesa é organizar um diálogo sobre a li-

berdade de expressão, ativismo, internet e 
sobre como vídeos e filmes es-

tão contribuindo para 
compartilhar informa-
ções políticas no mundo. 
Procurando entender as 
novas narrativas audio-
visuais difundidas pela 
internet como uma nova 
maneira de fazer cinema.
Convidados: Ivana Bentes; 

Pablo Capilé; Fabio di Rocha.
Mediador: Pedro Caribé

MESAS REDONDAS 

DIÁLOGOS 

grando filmes como O Segredo dos 
Seus Olhos. Seria a própria literatura 
um dos segredos desse boom?.
Convidados: Marcela Guerty e Juan 
Pablo Domenech

DIA 29 | SEXTA FEIRA | 15H  

CINEMA NOVO E MAPA FILMES
Glauber Rocha, Fernando Peres e outros amigos cria-
ram a revista Mapa, em Salvador, na década de 50, que 
deu origem à “Geração Mapa”. A produtora Mapa Fil-
mes, fundada por Zelito Viana, Glauber Rocha, Walter 
Lima Jr. e Paulo César Saraceni no Rio de Janeiro teve 
papel importante no Cinema Novo.
Convidados: Fernando Peres e Zelito Viana

DIA 30 | SÁBADO| 10H  

ENCONTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
PARA O AUDIOVISUAL
Convidados: Juca Ferreira (MinC), Manoel Rangel (AN-
CINE), Pola Ribeiro (SAV / MinC), Alfredo Manevy (SPcine), 
Mariana Ribas (RioFilme), e Jorge Portugal (Secult-BA)

Programação sujeita a alterações
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CONVIDADOS 

DÉCIO TORRES | Baiano, fez pós-
doutorado sobre “Sexualidade e 
gênero nas adaptações de Macbe-
th”, de William Shakespeare, para o 
cinema, na Leeds Metropolitan Uni-
versity (Reino Unido). É ainda doutor 
em Literatura Comparada com tese 
sobre literatura e cinema pela State 

University of New York (EUA). É autor, dentre outros, do 
livro: Postmodern Metanarratives: Blade Runner and lite-
rature in the age of image (Macmillan, Inglaterra, 2014)

DENISE LOPES | Professora do 
Departamento de Comunicação da 
PUC-Rio nos cursos de Cinema e de 
Arte e Design. Desejo de origem e 
memória: Greenaway/ Veronese, 
Majewski/Bruegel’ é o tema da 
tese de doutorado da professora, 
jornalista e crítica de cinema Deni-
se Lopes. No capítulo dedicado ao cineasta polonês Lech 
Majewski, a pesquisadora analisa a recriação da obra de 
Pieter Bruegel por O moinho e a cruz (2011).

FÁBIO DI ROCHA | Nasceu em 
Salvador, é Cineasta, Fotógrafo, e 
Historiador, especialista em História 
Social da Cultura pela UFBA. Foi 
colaborador e bolsista do Núcleo 
de Pesquisa e Produção de Vídeos 
da Oficina Cinema-História desta 
Universidade durante o Mestrado, 

ao tempo em que produziu diversos trabalhos na área do 
audiovisual.

FERNANDO NOY | Argentino, 
autor de vários livros de poemas 
editados no seu país, apresentou 
performances poéticas em diversos 
países do mundo, como Chile e Ca-
nadá, passando também pelo Brasil. 
Também é autor de narrativas, en-
saios e textos jornalísticos.

FERNANDO DA ROCHA PERES | 
Nasceu em Salvador (BA), em 1936. 
Poeta e historiador, atua desde 
1957 na área cultural, quando par-
ticipou das Jogralescas (poesia tea-
tralizada), fundou a revista Mapa, 
a Yemanjá Filmes e a Macunaíma 
(editora). Autor de “Memória da Sé” 

e “Gregório de Mattos e Guerra: uma re-visão biográfi-
ca”, é Professor Emérito da Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). Membro da Academia de Letras da Bahia.

GIACOMO MANZOLI | Giacomo 
Manzoli, Ph.D., é Professor Titu-
lar de Cinema Italiano História na 
Universidade de Bologna. Dirigiu o 
programa de bacharelado em artes 
visuais e performativas (DAMS) e o 
programa de mestrado em Cinema, 

Televisão e Mídia (Citem), nesta universidade. Suas publi-
cações incluem os livros “Voce e Silenzio nel cinema di Pier 
Paolo Pasolini” (Pendragon, 2001), “Cinema e letteratura” 
(Carocci, 2003) e “Ercole a Fantozzi. Cinema popolare e 
società italiana dal boom economico alla neotelevisione” 
(1958-1976) (Carocci de 2012, que atribuiu o Prêmio 
Limina 2014 do Consulta Universitaria del Cinema como 
melhor livro italiano de estudos de cinema).

IVANA BENTES | Ensaísta, pro-
fessora, pesquisadora e curadora, 
lançou Percepção e Verdade: da Filo-
sofia ao Cinema. É uma das grandes 
estudiosas da obra de Glauber Rocha 
e apresentou durante doze anos o 
programa Curta Brasil, dedicado à 
exibição e discussão de filmes brasileiros de curta e média-
metragem. Atualmente é Secretária da Cidadania e da Diver-
sidade Cultural do MINC.

JORGE SALOMÃO | Poeta e per-
former nascido em Jequié-Ba, parti-
cipou da legendária revista Navilou-
ca, organizada por seu irmão Waly 
Salomão em parceria com Torquato 
Neto. Multifacetado, Jorge dirigiu o 
espetáculo Luiz Gonzaga Volta Pra 
Curtir e, como letrista, já foi gravado 

por nomes como Marina Lima e Cássia Eller.

JUAN PABLO DOMENECH | Nas-
cido em Buenos Aires, viveu quinze 
anos em Paris, cinco em Nova York 
e um ano e meio no Paquistão. Ro-
teirista e produtor, estudou roteiro e 
direção nos Estados Unidos e França 
antes de trabalhar como diretor para 
o canal de televisão estatal France 2. 
Foi colaborador junto a Lucrecia Martel do roteiro “La Niña 
Santa”, e roteirista e co-produtor de “Férias com Fidel”.Este 
ano se prepara para dirigir seu primeiro longa-metragem “20 
Peces Rojos”.

LECH MAJEWSKI | Diretor de 
cinema, pintor e poeta polonês, 
lançou em 2014 o longa Onírica – 
Field of Dogs. Indicado e premiado 
em diversos Festivais Internacionais. 
Majewski criou uma série de peças 
de videoarte intitulada BRUEGEL 
SUITE que foram instaladas em fe-

vereiro de 2011 no Museu do Louvre e em junho tornou-se 
uma parte da 54ª Bienal de Veneza. Em 2006, o MoMA 
(Museu de Arte Moderna de Nova York) organizou uma 
retrospectiva completa (até então) de sua obra.

MARCEL VIEIRA | É professor 
adjunto do Curso de Cinema e 
Audiovisual e do Programa de Pós-
graduação em Comunicação da 
Universidade Federal da Paraíba. 
Mestre e Doutor em Comunicação 
pela Universidade Federal Fluminen-
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se, teve a sua tese de doutorado, intitulada “Adaptação 
intercultural: o caso de Shakespeare no cinema brasileiro” 
premiada pela Associação Nacional dos Programas de 
Pós-graduação em Comunicação (Compós) como a me-
lhor tese de 2012.

MARCELA ANTELO | Marcela 
Antelo, psicanalista, membro da As-
sociação Mundial de Psicanálise e 
da Escola Brasileira de Psicanálise, 
mestre em Filosofía (UMDP-Argen-
tina/UFBA), coordena o Núcleo de 
Psicanálise e Audiovisual do Insti-
tuto do Campo freudiano na Bahia. 

MARCELA GUERTY | Formada 
pela Escola Nacional de Drama 
(Argentina) em 1990, é autora 
e atriz. Seu trabalho se estende, 
para além do cinema, pelo teatro 
e televisão onde atua tanto como 
escritora quanto como atriz. Entre 
os prêmios que recebeu estão: Ar-
gentores (2002, 2004 e 2006) e 

Martin Award Fierro.

MARIAROSARIA FABRIS | 
Doutora em Artes (Cinema) pela 
ECA/USP e professora aposentada 
da FFLCH/USP,na  área de Língua 
e Literatura Italiana. Foi Presidente 
da SOCINE – Sociedade Brasileira 
de Estudos de Cinema e Audiovi-
sual (de novembro de 2001 a no-
vembro de 2003). É autora dos li-
vros “Nelson Pereira dos Santos: um olhar neo-realista?” 
(1994), “O neo-realismo cinematográfico italiano: uma 
leitura” (1996). Textos de sua autoria foram publicados 
em vários periódicos e em publicações coletivas no Brasil 
e no exterior.

MARK T. BURNNET | Profes-
sor de Estudos da Renascença 
na Queen’s University, em Bel-
fast (Irlanda). Ele é autor dos 
livros “Masters and Servants in 
English Renaissance Drama and 
Culture: Authority and Obedien-
ce”, “Constructing Monsters in 
Shakespearean Drama and Early 

Modern Culture”, “Filming Shakespeare in the Global 
Marketplace”, entre outros títulos relacionados à obra 
de William Shakespeare.

MOHAMED BAMBA | Mahomed 
Bamba é doutor em Cinema e Esté-
tica do audiovisual pela ECA-USP. 
Pós-doutorado pela Michigan State 
University-USA. É professor adjunto 
na Faculdade de Comunicação da 
Universidade Federal da Bahia e 
pesquisador credenciado no pro-
grama de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas 
Contemporâneas. Publicou artigos sobre a temática da 
recepção cinematográfica e audiovisual. Tem capítulos 
em livros coletivos sobre os cinemas africanos.

PABLO CAPILÉ | Produtor cultural, 
idealizador e co-fundador do Espaço 
Cubo, um dos coletivos fundadores 
do Circuito Fora do Eixo que em 
2012 totalizava mais de 200 espa-
ços culturais espalhados em todo o 
Brasil. Um dos fundadores do Mídia 
Ninja, grupo que ficou conhecido 
por fotografar, filmar e transmitir pela internet em tempo 
real os protestos de rua de junho de 2013.

PEDRO CARIBÉ | Jornalista, gra-
duado pela UFBA, exerceu o ofício 
na imprensa independente e cor-
porativa. Pesquisador, é doutoran-
do na UNB, e se dedica às relações 
de direitos autorais no audiovisual 
em circulação na web a partir de 
experiências da população negra. 
Coordena a Rede de Mídia Livre e 

Audiovisual Bahia 1798, um projeto que visa mapear e 
compartilhar experiências baianas na internet.

ROSS WILLIAMS | Fundador e 
Diretor artístico do NY Shakespeare 
Exchange e produtor executivo do 
Sonnet Project, é norte-americano 
e produziu aclamadas adaptações 
da obra de Shakespeare, como Is-
land and The One Man (Two Man 
(not quit)) Hamlet’.

SHANE BREAUX | Dramaturgo 
residente no NY Shakespeare Ex-
change, é performer e professor. 
Escreveu ‘The One Man (Two Man 
(not quite)) Hamlet’ e outras co-
laborações com o diretor artístico 
Ross Williams. Com este, ministrará 
uma oficina para atores nesta edi-
ção do CineFuturo.

SABRINA FARJI | Diretora, ro-
teirista, produtora e artista visual, 
Farji é de Buenos Aires (Argentina) 
e apresenta nesta nona edição do 
CineFuturo o seus filmes La Voz 
(curta) e Eva e Lola (longa-metra-
gem de ficção), de 2010, que fazem 
agora sua estreia em Salvador.

ZELITO VIANA | Produtor e 
cineasta. Fundou com Glauber 
Rocha a Mapa Filmes, empresa 
que realizou, entre outros, Terra 
em Transe (1966), O dragão da 
maldade contra o santo guerreiro 
(1968) e Cabeças cortadas (1970). 
Em 1999, dirigiu seu projeto “Villa 
Lobos, uma vida de paixão”. Em 

2009, lança “Bela noite para voar”, ficção sobre o 
Presidente Juscelino Kubitschek e, em 2011, “Augusto 
Boal e o Teatro do Oprimido”, exibido durante o VII Ci-
neFuturo.
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DIA 26 | TERÇA-FEIRA 

15h | ABERTURA

EXIBIÇÃO DO CURTA UNFINISHED FELLINI | 
Unfinished Fellini | Marco Bertozzi, Itália, documen-
tário, 2013, 12 min.

Filme construído com fragmentos de várias fontes para 
fazer uma evocação poética da obra do mestre do cine-
ma italiano. Do imenso universo de fotografias, entrevis-
tas e making-of de seus filmes, emerge a história de um 
trabalho incansável em que Fellini mergulha e pelo qual 
é completamente absorvido. Unfinished Fellini tenta re-
criar a atmosfera do ambiente de trabalho do artista que 
era, seguramente, seu habitat natural: os sets. 

18h30 | MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS

LAPSO | Uiran Paranhos, Lorena Sales e Murilo Deolino, Bahia, 
2014, 8 min.

Uma jovem caixa de supermercado vegeta no cotidiano 
banal do anonimato de sua função. Só o lapso pode 
livrá-la dessa monotonia e levá-la ao encontro de si 
própria, na busca de entender o porquê de sua an-
gústia. A opção por desligar-se do mundo, no entanto, 
não resulta em qualquer alteração de um sistema onde 
descarte e a reposição é a lei.

AMEAÇADOS | Júlio Mariano, Pará/RJ, 2014, 22 min.

No Brasil profundo, onde lei e justiça dependem de nome 
e sobrenome, a luta por um pedaço de terra vira uma 
questão de vida ou morte. “Ameaçados” mostra peque-
nos agricultores do sul e sudeste do Pará que seguem no 
sonho de conseguir terra pra plantar e uma casa para viver.

FILME SELVAGEM | Pedro Diógenes, Ceará, 2014, 13 min. 

Toda forma de governo está destinada ao fracasso.

MOSTRA INTERNACIONAL

MEU AMIGO HUGO | Mi Amigo Hugo | Oliver Sto-
ne, Venezuela, documentário, 2013, 52min 

Documentário do cineasta Oliver Stone que reúne tes-

temunhos da família, amigos, intelectuais e políticos 
que honram e relembram a figura de Hugo Chávez: 
líder da Revolução Bolivariana e precursor do processo 
de integração da América Latina e do Caribe no séc. 
XXI. “Chávez inspira as gerações de jovens líderes polí-
ticos do continente”, diz Stone.  

20h30 | MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS

KYOTO | Deborah Viegas, São Paulo, 2014, 8 min. 

Eu também fui para o Japão.

JAIRBORIS | Lincoln Péricles, São Paulo, 2014, 24 min. 

Boris já fez de tudo na vida. É, inclusive, o melhor ator 
do mundo.

MOSTRA INTERNACIONAL

ONÍRICA | Onirica - Field of Dogs | Lech Majewski, 
Polônia, ficção, 2014, 101 min.

O Pai guia, dentro de um supermercado, um arado 
puxado por um carro de boi, o arado rasga o telhado. 
Uma menina de biquíni brinca com o herói nas encos-
tas nevadas de Matterhorn. A floresta cheia de mortos 
e a cachoeira do Niágara caindo sobre o altar de uma 
catedral. Estas são as visões de Adam, um poeta que 
perdeu sua amada em um acidente de carro. A tragé-
dia nacional se impõe a uma questão pessoal,  é o ano 
de 2010, um ano bíblico para a Polônia com inunda-
ções, incêndios, deslizamentos de terra e a catástrofe 
da queda do avião presidencial, em circunstâncias mis-
teriosas, juntamente com a elite do país, 96 pessoas a 
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bordo. Adam desiste de seu trabalho como professor 
de literatura para trabalhar como conferente em um 
supermercado. No entanto, tudo que ele quer é dormir, 
fugindo de sua dolorosa realidade. O único texto para 
ler nestes tempos difíceis é a Divina Comédia,   a obra
-prima de Dante que traz de volta algum significado 
para a vida de Adam ... 

DIA 27 | QUARTA FEIRA

18h30 | MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS

CARRANCA | Wallace Nogueira e Marcelo Matos, 
Bahia, 2014, 11 min. 

Uma menina, uma carranca, o rio e o medo.

LOJA DE RÉPTEIS | Pedro Severién, Pernambuco, 
2014, 17 min. 

Aluisio ama a loja e seus animais. Cristina não vê a 
hora de vender o lugar.

MOSTRA INTERNACIONAL

FÉRIAS COM FIDEL | Vacaciones con Fidel | Tristán 
Noblia, Argentina, documentário, 2013, 72 min.

Tristán Noblia, jornalista, produtor e protagonista do fil-
me expressa seu inconformismo com a vida ‘burguesa’ 
e o que optou fazer para satisfazer as necessidades da 
família. Perante a inevitável questão da viagem à Dis-
ney, solicitada pelos filhos, opta por uma ideia alterna-
tiva: passar as férias da família em Cuba, para ensinar 
aos filhos como se vive em um país totalmente diferen-
te. “Férias com Fidel” é a fantasia de um homem levar 
sua família a conhecer de perto, segundo ele, o que 
pode ter sido o paraíso social do século XX.

20h30 | MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS

HISTÓRIA NATURAL | Júlio Cavani, Pernambuco, 
2014, 12 min.

Um homem encontra um misterioso objeto orgânico no 
topo da árvore mais alta de uma floresta.

ARACA – O SAMBA EM PESSOA | Aleques Eiterer, 
Rio de Janeiro, 2014, 21 min. 

Aracy de Almeida, uma das maiores cantoras do Brasil 
e a jurada implacável dos programas de auditório. Entre 
essas duas marcas há muito mais.

MOSTRA INTERNACIONAL

LA VOZ | La Voz | Sabrina Farji, Argentina, ficção, 
2010, 8 min..

Um mulher, sua mãe, sua avó, a mídia. As vozes so-
mam-se em um sonho pessoal, meio pesadelo, da his-
tória da Argentina.

EVA E LOLA | Eva y Lola | Sabrina Farji, Argentina, 
ficção, 2010, 87 min.

O filme conta a história de duas amigas cujos pais de-
sapareceram durante o período da ditadura militar na 
Argentina. Mas elas lidam com a história de maneiras 
bastante diferentes. Com roteiro da própria Farji em 
parceria com Victoria Grigera, o filme ganhou o prêmio 
do público do Festival Internacional de Mannheim-Hei-
delberg em 2010 e o de Melhor Atriz para as três atri-
zes: Celeste Cid, Emme e Victoria Carreras do Festival 
du Cinema Sud Americain em Marselha, 2011. 

DIA 28 | QUINTA FEIRA

18h30 | MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS

E.T.ÍLICO | José Araripe Jr e 1berto Rodrigues, Bahia, 
2014, 3 min.

Extraterrestre adolescente, em passeio pelo planeta ter-
ra, vive um inebriante rito de passagem.

CORPO EM CHAMAS | Caio Araújo, Bahia, 2014, 13 min. 

“Corpo em Chamas” narra a experiência de um perso-
nagem alegórico, que transita entre um universo mítico 
e real, desenvolvendo, em tom empírico e de sensações, 
a trajetória para se alcançar um “corpo sem órgãos”.    

FIM DE SEMANA | Ivo Lopes Araújo e Pedro Dióge-
nes, Ceará, 2014, 24 min.

Um fim de semana acompanhando o trabalho de uma 
banda de forró, viajando pelo interior do nordeste entre 
asfalto, guitarras e painéis de LED.
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MOSTRA INTERNACIONAL

FEIO, EU? | Helena Ignez, Brasil, ficção, 
2013, 60 min. 

Filme-manifesto dirigido por Helena 
Ignez, ‘Feio, Eu?’ foi realizado a partir 
de uma oficina para atores. Realizado 
na Lapa, Rio de Janeiro, no espaço do 
Cinema Nosso, estendeu-se dali para 
locações em Paris e Kerala (Índia). 
Multifacetado como um caleidoscó-
pio, o filme foi realizado com diversos 

instrumentos de captação de imagem e assume esse 
signo da variedade como conceito primordial, criando 
personagens ficcionais para invadir espaços reais. Si-
multaneidade é a palavra-conceito da vez.

20h30 | MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS

VAILAMIDEUS | Ticiana Augusto Lima, Ceará, 2014, 
8 min.

Festa em família.

VIRGINDADE | Chico Lacerda, Pernambuco, 2015, 
16 min. 

Se pudesse, eu voltaria a ser uma criança só para poder 
fazer mais do que eu já fiz quando eu era pequena.

MOSTRA INTERNACIONAL

O MENINO DA INTERNET: A HISTÓRIA DE 
AARON SWARTZ | The Internet’s Own Boy: The 
Story of Aaron Swartz | Brian Knappenberger, Reino 
Unido, documentário, 2014, 120 min. 

Narra a história do jovem Aaron Swartz (1986-2013), um 
jovem programador, escritor e ativista norte-americano 
que acreditava na mudança radical do mundo através da 
internet e da computação e cuja luta só acabou com a 
sua própria morte aos 26 anos. O “menino da internet” 
reflete sobre o que perdemos quando estamos surdos 
sobre a tecnologia e sua relação com as liberdades civis.

DIA 29 | SEXTA FEIRA 

14h | MAPA 50 ANOS – 50’ DE CONVERSA 
COM ZELITO VIANA | José Carlos Avellar, Brasil, 
documentário, 2015, 50 min.

Conversa com Zelito Viana que, ao 
falar da Mapa Filmes conta, com 
humor, a trajetória do cinema bra-
sileiro nos últimos 50 anos

16h | MÁSCARA DA TRAIÇÃO | Roberto Pires, 
Brasil, ficção, 1969, 107 min.

Dr. Carlos é chefe do Departamento de Finanças do 
Maracanã. César, contador, trabalha com ele. Eles se 
odeiam. Um dia Cristina, esposa de Carlos, encontra 
César próximo a uma galeria de arte e descobre que 
ele desenha muito bem e é um amante das artes. Ela 
o convida para ir ao seu ateliê no Museu de Arte Mo-
derna do Rio de Janeiro. Eles iniciam um romance. O 
casal de amantes quer viver junto, mas o marido dela 
constitui um empecilho. Eles armam um grande plano.

18h30 | MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS

RITUAL PAM PAM PAM | Ramon Coutinho, BA, 
2014, 5 min. 
No território Caiataia tribos sociais se organizam regu-
larmente em rituais sonoros que reproduzem o “Pam-
pam-pam” ou “Canto dos deuses furiosos”. Através 
de enormes caixas de som em veículos automotores 
milhares de pessoas participam com danças e bebidas, 
buscando elevar os prazeres carnais e espirituais.

MOSTRA INTERNACIONAL

EVERYDAY REBELLION | Everyday Rebellion |  
Arash T. Riahi e Arman T. Riahi, Alemanha, documen-
tário, 2013, 118min.

Se você pretende derrotar um lutador de boxe, desa-
fie-o para um jogo de xadrez. Estratégia e criatividade 
versus violência e repressão: é disso que trata Everyday 
Rebellion, documentário dos irmãos iranianos Arash T. 
Riahi e Arman T. Riahi que mostra ações de resistên-
cia pacífica ao redor do mundo e o modo como essas 
ações desafiam o poder constituído e mastodôntico. 

20h30 | MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS

SI NO SE PUEDE BAILAR, ESTA NO ES MI REV-
OLUCIÓN | Lillah Halla, SP/Cuba, 2014, 16 min.

É impossível falar de Cuba sem pensar na sua música. 
Dizem até que o código genético dos cubanos leva no-
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tas musicais no lugar de genes. O filme nasce de uma 
pergunta simples: que canção mais representa este 
momento da sua vida?  Frente à câmera, cinco pessoas 
se revelam, oferecendo-nos um encontro tão inquietan-
te quanto o mundo ao seu redor. Um retrato afetivo 
que sugere que a música está em toda parte, embora 
ninguém a escute.

VERTIÈRES I, II, III | Louise Botkay, RJ, 2014, 10 min.

Vertières é o nome do bairro na cidade de Cap-Haitien 
onde, em 1803, ocorreu a grande batalha que culmi-
nou com a expulsão do exército de Napoleão do Haiti, 
o primeiro país do mundo a conquistar sua indepen-
dência frente às potências colonialistas.

MOSTRA INTERNACIONAL

CITIZENFOUR | Citizenfour | Laura Poitras, Estados 
Unidos, documentário, 2014, 114 min.

A documentarista Laura Poitras preparava um filme so-
bre abusos de segurança nacional pós-11 de Setembro 
nos Estados Unidos quando passou a receber e-mails 
criptografados de alguém que se identificava apenas 
como ‘Citizenfour’. O conteúdo das mensagens era di-
reto: o anônimo se dispunha a denunciar segredos da 
vigilância massiva gerida por sistemas de inteligência, 
como a Agência Nacional de Segurança (NSA) dos EUA. 
Junto com o advogado e jornalista Glenn Greenwald, 
Poitras viajou até Hong Kong para encontrar e entrevis-
tar sua fonte. Lá ela descobriu Edward Snowden, ex-a-
gente da CIA que tornou públicos detalhes do sistema 
de espionagem norte-americano. Citizenfour ganhou o 
Oscar de Melhor Documentário em 2015.

DIA 30 | SÁBADO 

14h | MOSTRA CURTAS PREMIADOS DA EFA 
– European Film Academy

VERÃO 2014 / LATO 2014 | Wojciech Sobczyk, Polô-
nia, 2014, 12 min.

Uma visão pessimista do destino humano, um conto uni-
versal do mundo possuído pelo mal. O mesmo pedaço 
de terra é mostrado várias vezes em diferentes cenas. No 
início, há uma sangrenta batalha de espadas, machados 

e lanças, seguido de pragas e conflagração. Em seguida, 
ele se torna uma arena de guerra, revolta e da fome – 
observado através de um muro de um cemitério.

Depois de um curto período de tempo, grãos e gra-
ma brotam da terra encharcada de sangue. A natureza 
renasce, ela floresce e se apresenta na sua forma mais 
completa: o verão. No entanto, a repetição é dolorosa e 
pessimista; o mundo, preso em um ciclo vicioso do mal, 
é incapaz de se libertar.

THE CHICKEN | Una Gunjak, Alemanha/Croácia, 
2014, 15 min.

Como um presente para seu aniversário de 6 anos, 
Selma recebe uma galinha viva. Quando ela percebe 
que o animal vai ser morto para alimentar a família, ela 
decide salvá-la e libertá-la, sem saber dos riscos que tal 
ação irá trazer. Durante a tentativa de trazer de volta 
o frango, a mãe de Selma se torna alvo de um tirador. 
Sarajevo, de 1993.

TAPROBANA | Gabriel Abrantes, Portugal/Sri Lanka/
Dinamarca, 2014, 24 min.

Luís Vaz de Camões, o maior poeta do Renascimento 
Português, luta criativamente enquanto se envolve em 
um estilo de vida hedonista, coprofágico, e cheio de dro-
gas. O filme acompanha o poeta, e sua amante Diname-
ne, enquanto ele escreve sua obra-prima, o poema épico 
‘Os Lusíadas’. Ele viaja a partir da cacofonia das selvas 
índicas, rodeado por elefantes alegóricos e macacos que 
rimam, à fronteira do Céu e do Inferno, onde ele é con-
frontado por suas fantasias: a fama e imortalidade.

MURO | Fal | Simon Szabó, Hungria, 2013, 11 min.

Laci é um menino cigano de 16 anos que vive de 
trabalhos ocasionais. Um dia, ele é escolhido da rua, 
juntamente com um pequeno grupo de trabalhadores, 
para um trabalho de construção. Ele tem que ajudar na 
conclusão de um muro que rodeia uma série de corti-
ços. O filme acompanha as várias fases da construção, 
com Laci ajudando os outros trabalhadores. No final, 
Laci é requisitado para concluir o trabalho. Agora, ele 
olha pela primeira vez além do muro, que detém uma 
revelação incomum para ele.

PRIDE | Pavel Vesnakov, Bulgária/Alemanha, 2013, 
30 min.

Manol - um general aposentado, um avô amoroso - é 
um patriarca de crenças rígidas e costumes fixados, que 
ele defende em sua casa. Mas neste dia, ele descobre 
que o menino que ele criou é homossexual. As escolhas 
de vida de seus entes queridos desafiam seus valores 
em uma batalha já perdida.

SHIPWRECK | Morgan Knibbe, Países Baixos, 2014, 
15 min.

Em 3 de outubro de 2013, um barco que transportava 
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500 refugiados eritreus afundou na costa da ilha ita-
liana de Lampedusa. Mais de 360 pessoas morreram 
afogadas. Abraham, um dos sobreviventes, caminha 
por um cemitério de navios naufragados e recorda vi-
vidamente da experiência horripilante. Enquanto isso, 
o caos toma conta do porto, onde centenas de caixões 
estão sendo carregados em um navio militar.

16h |  MOSTRA INTERNACIONAL

PAIXÃO E VIRTUDE | Ricardo Miranda, Brasil, ficção, 
2014, 72 min.

Mazza, uma aristocrata de meia idade, mantém um re-
lacionamento frio e histérico com seu marido: um rico 
banqueiro a quem ela rejeita por não se permitir sentir 
prazer. Porém, tudo se transforma quando ela conhece 
o químico Ernesto. A sedução então se torna um desa-
fio, os momentos de carícias são cada vez mais envol-
ventes e, ao mesmo tempo, o horror se instala. Paixão 
e Virtude é um “livre escrever de imagens” do conto 
‘Passion et Vertu – conte philosophique’, de Gustave 
Flaubert, escrito em dezembro de 1837.

18h30 | MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS

IFÁ | Leonardo França, BA, 2015, 20 min.

Um filme feito a partir de um jogo de búzios. Um filme 
como jogo, um jogo como filme.

MOSTRA INTERNACIONAL 

SONNET PROJECT | The Sonnet Project | Ross 
Williams, Estados Unidos, 2013, 100min

O Projeto Sonnet é uma idéia completamente louca, 
sonhado por Ross Williams de NY Shakespeare Ex-

change. 154 vídeos, 154 sonetos, 154 locais de Nova 
Iorque, 154 atores. É uma tapeçaria de arte cinemato-
gráfica que infunde a poesia de William Shakespeare 
na poesia de New York. Versão concebida especial-
mente para o CineFuturo!

20h30 | MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS

NADA É | Yuri Firmeza, CE, 2014, 32 min.

Em Nada É, tudo foi ou será.

MOSTRA INTERNACIONAL 

SINAIS DE CINZA – A PELEJA DE OLNEY CON-
TRA O DRAGÃO DA MALDADE | Henrique Dantas, 
Brasil, documentário, 2012, 87 min.

O filme procura dar a dimensão da importância do ci-
nema de Olney São Paulo, assim como dos absurdos 
cometidos pela Ditadura Militar na vida desse cineasta 
caboclo e sertanejo que tinha a ideia de mudar o mun-
do a partir do seu cinema revolucionário e que morreu, 
vítima do longo processo de tortura, diante da sua co-
rajosa postura.

DIA 31 | DOMINGO 

10:30h | SESSÃO DOMINGO NO TCA 

CÃES | Adler Paz e Moacir Gramacho, Brasil, ficção, 
2008, 16 min. 

No sertão nordestino, Inácio, um jovem líder campo-
nês, luta contra a aristocracia da região. Gravemente 
ferido em uma emboscada onde morre quase toda sua 
família, Inácio é resgatado pelo seu pai, Domingos, que 
passa a levá-lo nas costas, por um árduo e estreito ca-
minho na caatinga, em busca da cidade mais próxima, 
na esperança de poder salvar a vida do filho. Diante da 
tensão de uma perseguição e a necessidade de manter 
o filho acordado, Domingos passa o caminho questio-
nando os ideais e a luta do filho e o responsabilizando 
pela tragédia que se abatera sob sua família. 
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DEPOIS DA CHUVA | Cláudio Marques e Marília Hu-
ghes, Brasil, ficção, 2015, 90 min.

No ano de 1984, quando a ditadura militar se enfra-
quece, dois jovens baianos de 16 anos começam a per-
ceber que estão vivendo uma fase importante do país. 
A descoberta do contexto político, com as eleições dire-
tas para presidente, mistura-se às descobertas sexuais 
e ao fim da adolescência. Filmado em Salvador, Bahia, 
o filme traz um enfoque desautomatizado da cidade, 
longe dos clichês litorâneos que a cercam.

14h | MOSTRA CURTAS PREMIADOS DA EFA 
– European Film Academy

VALE DAS BALEIAS / HVALFJORD | Guðmundur 
Arnar Guðmundsson, Dinamarca/Islândia, 2013,15 min.

O filme mostra uma história de amor puro entre dois ir-
mãos que vivem em um fiorde islandês remoto com seus 
pais. Quando o irmão mais novo, um menino pequeno, 
testemunha um momento de vida ou morte envolvendo 
seu irmão mais velho, que se apresenta como a possibi-
lidade de uma grande tragédia ou um ponto de viragem 
para tempos melhores, em ambos das suas vidas.

THE MISSING SCARF | Eoin Duffy, Irlanda, 2013, 
7 min.

George Takei narra esta premiada fábula sobre um es-
quilo sábio em uma busca, cada vez mais existencial, 
para encontrar o seu lenço.

PEQUENO BLOCO DE CIMENTO COM CABE-
LOS DESPENTEADOS CONTENDO O MAR | 
Pequeño bloque de cemento con pelo alborotado 
conteniendo el mar | Jorge López Navarrete, Espa-
nha, 2013 ,16 min.

Um cão e uma égua embarcam em uma viagem jun-
tos. Com cada passo, as diferenças entre os dois ficam 
inevitavelmente mais claras, mas o profundo conheci-
mento mútuo que eles desenvolvem ao longo do tem-
po mostra o potencial para produzir, de repente, um 
momento luminoso entre os dois.

DINOLA | Mariam Khatchvani, Geórgia, 2014,15 min.

Na áspera paisagem montanhosa de Svaneti (Geórgia), 
a felicidade é breve, e o amado marido de Dina, morre. 
A tradição diz que ela deve deixar seu filho e se casar 
com o primeiro homem que oferece sua mão.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA | Hätäkutsu | 
Hannes Vartiainen, Pekka Veikkolainen, Finlândia, 
2013,  15min 

Ser humano é uma oportunidade frágil e efêmera de 
experimentar a vida e o universo ao nosso redor. En-
frentados com a esmagadora escuridão, tudo o que 
podemos fazer é confiar e encontrar consolo no outro. 
Este filme é baseado em chamadas de emergência au-
tênticas e tráfego de rádio.

O PÃO DE CADA DIA | Idan Hubel, Israel, 2014, 
18 min.

Jonathan adora chocolate. Um dia, ele rouba o último 
chocolate restante no frasco. Quando a madrasta pega 
ele, e seus irmãos o castigam, ele resolve fugir.

AINDA TENHO VIDAS_ | Ich Hab Noch Aufers-
tehung_ | Jan-Gerrit Seyler, Alemanha, 2013, 23 min.

Marco e Lisa estão apaixonados. Online, eles lutam 
lado a lado contra monstros terríveis. Porém, Lisa se 
recusa a encontrar Marco na vida real. Quando um dia 
ela deixa de aparecer no jogo, Marco decide ir e procu-
rá-la. Ele encontra um novo mundo. E aprende o medo 
de verdade.

16h | QUITANDA DA LIBERDADE | Marcelo Olivei-
ra, Brasil, Documentário, 2013, 52 min.

Documentário sobre Cosme de Faria, rábula baiano 
(advogado provisionado), tornou-se conhecido como 
o “advogado dos pobres”. Exerceu mandatos de ve-
reador e deputado estadual, mas, ao morrer, era pobre 
como nasceu e viveu. Enfrentou políticos poderosos 
e foi perseguido. Lutou de forma permanente contra 
o analfabetismo, percebendo nesta chaga a fonte da 
pobreza, da exclusão e discriminação social de largas 
camadas da população baiana. Nesta luta, presidiu a 
LBA – Liga Baiana contra o Analfabetismo.

20h | ENCERRAMENTO/PREMIAÇÃO

EXIBIÇÃO DE FILMES CURTAS PREMIADOS
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DIA 26 | TERÇA-FEIRA

17h30 |  Performance Jorge Salomão

EU NÃO SOU UM POETA, SOU UM MALABARIS-
TA! | O poeta Jorge Salomão lê textos de sua autoria 
entremeados com gestos dramáticos, dança e ainda 
interagindo com a voz grandiosa de Maria Callas. Uma 
verdadeira ebulição!

DIA 27 | QUARTA FEIRA

17h30 – Performance Fer-
nando Noy

BAHIANOY… DE TODOS 
VOCÊS… | Após 30 anos dis-
tante de Salvador, o multiartista 
argentino Fernando Noy traz ao 
CineFuturo esta performance 
que conta com vídeo-instala-
ção de Gaston Ezcurra, figu-
rino de Alejandra Lafuente e 
textos do próprio poeta.

DIA 28 | QUINTA FEIRA

18h | LANÇAMENTO DE LIVRO

“ARACY DE ALMEIDA – NÃO TEM TRADUÇÃO” 
| Eduardo Logullo (Foyer)

Jurada de programa de calouros, 
cantora de prestígio, principal 
intérprete de Noel Rosa, fre-
quentadora das altas rodas da 
malandragem e do high society 
carioca. Em “Aracy de Almeida 
– não tem tradução”, o jorna-
lista Eduardo Logullo apresen-
ta as diversas facetas de uma 

das maiores artistas brasileiras.

TEATRO CASTRO ALVES | FOYER

VIDEOARTE

Mostra de videoarte  de Lech Majewski, apresentando, 
entre outros, os vídeos “Painting” e  “Pokój Saren”. 
Majewski explora as fronteiras entre cinema e pintura.

Programação sujeita a alterações
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DIA 26 | TERÇA FEIRA

14h | OS BOAS VIDAS | I Vitelloni | Federico Felin-
ni, Itália, drama cômico, 1953, 107 min.

Considerado o primeiro grande filme dirigido por Fellini, 
passa-se numa pequena cidade da Itália em que cinco 
jovens amigos são típicos ‘vitelloni’ (vagabundos): vivem 
uma vida boêmia repleta de bebidas e mulheres. À sua 
maneira, cada um deles encontra um modo de escapar 
da monotonia da vida tacanha e provinciana. Com belís-
sima música de Nino Rota, ‘Os Boas Vidas’ tem no elenco 
nomes como o inesquecível Alberto Sordi, além de Fran-
co Interlenghi e Riccardo Fellini, irmão do cineasta.

16 h | A ESTRADA DA VIDA | La Strada | Federico 
Felinni, Itália, drama cômico, 1954, 100 min.

Gelsomina (Giulietta Masina) é vendida pela mãe para 
o brutamontes Zampanò (Anthony Quinn), o astro-ogro 
de um número em que arrebenta correntes amarradas 
em seu corpo. Além de auxiliar Zampanò, a jovem pas-
sa a também se apresentar como palhaça, seguindo o 
estilo de Chaplin. Mesmo assim, a garota é constante-
mente maltratada pelo homem – que, por isso, sempre 
tenta fugir, provocando novas agressões e mais ira. 
Quando os dois se juntam a um circo, Gelsomina fica 
encantada com Bobo (Richard Basehart), provocando 
ciúmes em Zampanò.

18h | AMORES NA CIDADE | L’Amore In Città | 
Federico Felinni, Itália, drama, 1953, 105 min.

Cesare Zavattini, o mentor do neo-realismo, pediu 
para cineastas ligados ao movimento que contas-
sem, cada um a seu modo, uma história amorosa em 
Roma. Assim nascia ‘L’Amore In Città’. Participam 
dos episódios Carlo Lizzani, Dino Risi, Michelangelo 
Antonioni, Francesco Maselli, Cesare Zavattini e Fe-
derico Fellini. Em Agência matrimonial, de Fellini, um 
jornalista pesquisa como funciona uma agência de 
casamentos: o diretor desenvolve aqui sua obsessão 
por temas grotescos (quase oníricos). 

DIA 27 | QUARTA FEIRA

14h | NOITES DE CABÍRIA | Le Notti di Cabiria | 
Federico Felinni, Itália, drama, 1957, 110 min.

Nesse que para alguns é a obra máxima do cineas-
ta italiano, Giulietta Masina vive Cabíria, uma jovem 
romântica e ingênua que se prostitui para sobreviver 
(sem perder a ternura -ou a paixão- jamais). Mesmo 
enfrentando muitas dificuldades, Cabíria demonstra 
uma confiança impressionante e sonha com o verda-
deiro amor enquanto sofre constantes desilusões amo-
rosas. A música de Nino Rota e Pasquale Bonagura é 
outro destaque do filme.

SALA WALTER DA SILVEIRA | RETROSPECTIVA FELLINI
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16h | A DOCE VIDA | La Dolce Vita | Federico Felin-
ni, Itália, drama, 1960, 174 min

Marcello Rubini (Marcello Mastroianni) é um escritor 
frustrado que trabalha como jornalista de fofocas para 
tablóides sensacionalistas. Em uma boate, ele conhe-
ce uma herdeira rica, Maddalena (Anouk Aimée), que 
sofre de um tédio profundo. Juntos, eles pegam uma 
prostituta e passam a noite fazendo um menage à 
trois. Daí a história de escândalos sexuais e reflexão 
existencial se desenrola em cenas que se tornaram ver-
dadeiros clássicos do cinema, como que mostra Anita 
Ekberg tomando banho na Fontana di Trevi. O filme 
popularizou ainda o termo ‘paparazzo’.

DIA 28 | QUINTA FEIRA

14h | OITO E MEIO | 8½ | Federico Felinni, Itália, 
drama, 1963, 138 min.

Prestes a rodar sua próxima obra, o cineasta Guido 
Anselmi (Marcello Mastroianni) ainda não tem ideia 
de como será o filme. Mergulhado em uma crise exis-
tencial e pressionado pelo produtor, pela mulher, pela 
amante e pelos amigos, ele se interna em uma estação 

de águas e passa a misturar o passado com o presente, 
ficção com realidade. Filme autobiográfico, o seu título 
é uma referência à carreira do próprio diretor, que até 
então já havia dirigido seis longas-metragens, dois epi-
sódios de filme e co-dirigido outro longa. 

16h | JULIETA DOS ESPÍRITOS  | Giulietta degli 
spiriti | Federico Felinni, Itália, drama, 1965, 137 min.

Julieta é uma burguesa que vive em uma 
luxuosa casa com o marido 
e duas empregadas. Como 
na fábula budista, seus pais 
e sua família a distraem num 
mundo higienizado. Mas ela 
finalmente descobre que seu 
marido, amado e adorado, é 
infiel. Esse fato, essa desilusão 
é o estopim para abertura de um 
grande mundo mental em que 
seu espírito se mistura em sonho 
e realidade. A partir de então Ju-
lieta deixa de lado o conformismo 
burguês e se revela um ser de ex-
traordinária riqueza interior.

18h | SATYRICON | Satyricon | Federico Felinni, 

Itália, drama, 1969, 128 min.

Um retrato da Roma antiga mostrado pelo olhar de En-
colpio. Depois de ser rejeitado pelo belo e jovem escra-
vo Gitone, que ele disputava com seu amigo Ascito, En-
colpio começa uma jornada na qual encontra todo tipo 
de gente e de coisas. São 25 episódios que mostram a 
Roma antiga e tratam de temas muito sexuais. Dentre 
os acontecimentos que Encolpio presencia, incluem-se 
um desfile de prostitutas e uma orgia organizada por 
um homem que menospreza a mulher para obter favo-
res sexuais de um jovem garoto.
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DIA 29 | SEXTA FEIRA

14h | ROMA | Roma | Federico Felinni, Itália, experi-
mental, 1972, 128 min.

Neste filme quase autobiográfico Federico Fellini re-
trata poeticamente a cidade de Roma. A trama é míni-

ma, e o único personagem que 
parece se desenvolver é a 
própria Roma. Entre as várias 
cenas — recordações de um 
jovem provinciano (o próprio 
Fellini) ao chegar na estação 
Termini pouco antes da Se-
gunda Guerra Mundial, um 
desfile de moda eclesiásti-
ca, os bordéis da época do 
fascismo, a perfuração do 
metrô revelando tesouros 
arqueológicos, o amor 
livre da geração hippie, 

etc. etc. Um filme-caleidoscópico e me-
tacinematográfico. 

16h | AMARCORD | Amarcord | Federico Felinni, 
Itália, drama cômico, 1973, 127 min.

Através dos olhos de Titta (Bruno Zanin), um garoto 
impressionável, Fellini observa a vida familiar, a religião, 
educação e política dos anos 1930: quando o fascismo 
era a ordem dominante. Entre os personagens estão 
o pai e a mãe de Titta, em constante batalha pela so-
brevivência, além de um padre que escuta confissões 
só para dar asas à sua imaginação anti-convencional. 

18h | CASANOVA | Le Casanova di Fellini | Federi-
co Fellini, Itália, drama, 1976, 166 min.

É uma adaptação da autobiografia do escritor e aven-
tureiro do século dezoito Giacomo Casanova: ‘Histó-
ria de minha vida’. Realizado completamente nos es-

túdios da Cinecittà, em Roma, o filme ganhou o Oscar 
de melhor figurino – desenhado por Danilo Donati 
(1926 - 2001). Giacomo Casanova, velho bibliotecá-
rio do Castelo do Dux (Bohemia), relembra sua vida 
cheia de histórias de amor, sexo e outras aventuras. 
Ancião, solitário e desesperado, só lhe resta reviver 
o frescor de memórias de suas apaixonantes viagens 
pelas capitais europeias.

DIA 30 | SÁBADO

14h | ENSAIO DE ORQUESTRA | Prova d’orches-
tra | Federico Fellini, Itália, drama, 1978, 72 min.

No que era a antiga capela da Roma medieval, um 
oratório recebe as performances de uma orquestra 
musical. As competições internas e as hierarquias que 
existem dentro do grupo de instrumentistas são postas 
em evidência quando estes são entrevistados por uma 
equipe televisiva presente no local. Uma alegoria sobre 
o poder da coerção coletiva contra a individualidade. A 
trilha é de Nino Rota.
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16h | CIDADE DAS MULHERES | La Città delle 
Donne | Federico Fellini, Itália, drama, 1980, 133 min.

Marcello Mastroianni vive o alter ego do próprio Fellini, 
Snàporaz, que durante uma viagem de trem é seduzido 
por uma bela mulher. Seguindo-a, ele acaba vivendo 
uma fantasia (metade sonho, metade pesadelo): se 
depara na Cidade das Mulheres onde, por ser o único 
homem, é ao mesmo tempo reverenciado e julgado. 
Idealizado a partir de uma famosa cena de Fellini 8 
½, este filme é uma fábula fascinante que merece ser 
redescoberta.

18h | E LA NAVE VA | E la nave va | Federico Fellini, 
Itália, drama, 1983, 127 min.

Junho de 1914. O navio Gloria N. deixa Nápoles levando 
as cinzas da cantora lírica grega Edmea Tutea, que serão 
jogadas no mar da Grécia. Entre os passageiros estão 
diversos artistas e nobres de vários países. Durante a 
viagem o navio acolhe refugiados sérvios, o que traz 
problemas quando ele é abordado por uma embarcação 
do Império Austro-Húngaro, que tinha declarado guerra 
à Sérvia recentemente. Pina Bausch faz parte do elenco.

DIA 31 | DOMINGO

14h | GINGER E FRED | Ginger e Fred | Federi-
co Fellini, Itália/França/Alemanha, comédia dramática, 
1985, 121 min.

Amelia (Giulietta Massina) e Pippo (Marcello Mas-
troianni) eram um par de bailarinos que, na juventude, 
atuavam interpretando Ginger Rogers e Fred Astaire. 
Trinta anos após terem se separado eles se reencon-

tram em um programa de TV, que os convidara para 
reapresentar seu número em um especial de fim de 
ano. Entre as lembranças do passado e os problemas 
de suas vidas particulares, a dupla ainda tenta apresen-
tar seu número como nos velhos tempos. Conta com 
música de Nicola Piovani, Irving Berlin, Jerome Kern, 
Lorenz Hart.

16h | A ENTREVISTA | In-
tervista | Federico Fellini, Itália, 
1987, 108 min.

Uma equipe de TV japonesa entre-
vista Fellini durante a produção de 
um filme, fazendo com que ele revi-
site o início de sua carreira, a chega-
da no estúdio Cinecittà e reencontre 
grandes amigos como Anita Ekberg e 
Marcello Mastroianni – que dá uma de 
mágico e faz com que cenas do passa-
do apareçam diante de seus olhos. 

DOMINICAOS ESPECIAL 

14h às 20h | FELLINICAOS | Edição especial do 
Dominicaos em homenagem a Federico Fellini

Coincidindo data e local com o encerramento da Retros-
pectiva Fellini na Sala Walter da Silveira, o Dominicaos 
promoverá uma edição especial denominada Fellinicaos.   
Diversos artistas que se expressam por vários meios, 
comentam ou confrontam-se com a obra do mestre 
do cinema. Edgard Navarro, Pedro Filho, Heitor Dantas, 
Alexandre Guimarães, Tuzé de Abreu, Lucas Moreira, Ia 
Santanché e outros artistas estarão nesse domingo de 
encerramento da retrospectiva Fellini. As ações se ini-
ciam com um cortejo, após a sessão de cinema, condu-
zido pela Orquestra Fellinicaos.
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DIA 26 | TERÇA FEIRA

14h | JULIO CESAR | Julius Caesar | Joseph 
Mankiewicz, Estados Unidos, drama, 1953, 121 min.

Em Roma, exatamente 
nos idos de março de 
44 a.C., como tinha sido 
previsto, César (Louis Ca-
lhern) é assassinado, pois 
os senadores alegam que 
sua ambição o transfor-
maria em um tirano. Mas 
Marco Antonio (Marlon 
Brando) consegue, em um 
inflamado discurso, rever-

ter a situação e os conspiradores são obrigados a fugir. A 
partir de então dois exércitos são formados, um coman-
dado por Marco Antonio e Otávio (Douglass Watson) e o 
outro por Cássio (John Gielgud) e Brutus (James Mason). 
O segundo exército é numericamente inferior, mas os 
conspiradores preferem suicidar-se a serem capturados.

16h | A MEGERA DOMADA | The Taming of the 
Shrew | Franco Zeffirelli, Itália/Estados Unidos, comé-
dia, 1967, 122 min.

Devido ao seu gênio forte, Katharina, vivida por Eli-
zabeth Taylor, não consegue arranjar nenhum preten-
dente. Até que ela conhece Petrucchio (Richard Bur-
ton), um cavaleiro pobre que se dispõe a dobrar a fera 
para ficar com o seu rico dote. A trilha sonora deste 
filme é assinada por Nino Rota, que se notabilizou por 
seu trabalho com Federico Fellini.

18h | OTHELLO | Othello | 
Orson Welles, França, drama, 
1952, 93 min.

Esta estranha e magnífica vi-
são de Welles para o clássico 
de Shakespeare já era a 12ª 
versão cinematográfica da 
tragédia envolvendo fúria, 
ciúme e assassinato. Filmado 

na Itália e Marrocos, teve sérios problemas de produ-
ção, levando mais de dois anos para ser concluído. 
O próprio Welles vive Othello, num elenco que conta 
ainda com Micheál MacLiammóir (Iago) e Suzanne 
Cloutier (Desdêmona). Dadas as dificuldades de reali-
zação e o resultado brilhante, o filme ganhou o status 
de cultmovie.

DIA 27 | QUARTA FEIRA

14h | SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO | A 
Midsummer Night’s Dream | Michael Hoffman, EUA/
Reino Unido/Itália, romance, 1999, 120 min.

O Sonho de Uma Noite de Verão 
de Michael Hoffman se vale de 
um elenco estelar e uma dire-
ção de arte magnífica para re-
viver as confusões e peripécias 
maliciosas de Oberon, Titânia, 
Puck e outros personagens 
inesquecíveis de Shakespeare. 
O diretor transpõe a história 
que originalmente se passa 
na Grécia do século XVI para 

a Toscana do século XIX, lotada de máquinas e bicicle-
tas. O resultado é fascinante. Com Christian Bale, Kevin 
Kline e Michelle Pfeiffer, entre outros.

16h | O MERCADOR DE VENEZA | The Merchant 
of Venice | Michael Horman, Itália/Reino Unido/Luxem-
burgo, drama, 2004, 130 min.

Com Al Pacino, Jeremy Irons, Lynn 
Collins e Joseph Fiennes no elen-
co, Michael Horman recriou este 
clássico de William Shakespeare 
em que intrincadas tramas en-
volvendo desafios e agiotagem 
revelam traços marcantes da 
alma humana. Na Veneza do 
século XVI, Bassanio pede a 
Antonio o empréstimo de três mil ducados para 
cortejar Portia, herdeira do rico Belmont. Antonio é 
rico, mas todo seu dinheiro está comprometido em em-
preendimentos no exterior. Assim ele recorre ao judeu 
Shylock, que vinha esperando uma oportunidade para 
dele se vingar. 

18h | MACBETH | Macbeth | Roman Polanski, Esta-
dos Unidos/Inglaterra, drama, 1971, 140 min.

Após profecia de bruxas, que dizem que ele seria rei, 
Lord Macbeth mata o soberano e assume o trono. 
No entanto, nesse seu reinado de sangue ele jamais 
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alcança a paz: sua esposa, Lady Macbeth (Francesca 
Annis) tomada pela culpa, começa a enlouquecer. Ao 
mesmo tempo, os inimigos conspiram para retomar o 
poder. A National Board of Review elegeu o Macbeth 
de Polanski o melhor filme de 1971.

DIA 28 | QUINTA FEIRA

14h | TRONO MANCHADO DE SANGUE | Ku-
monosu-jō |  Akira Kurosawa, Japão, drama, 1957, 110 

min.

Adaptação feita pelo 
cineasta japonês Akira 
Kurosawa para a tragé-
dia Macbeth, de William 
Shakespeare. Passada 
no Japão, conta a saga 
de Yoshiteru Miki (Akira 
Kubo) e Taketori Washizu 

(Toshirô Mifune), comandantes do primeiro e do segun-
do castelo de um reino local, cuja sede fica no Castelo 
das Teias de Aranha. Após defenderem seu senhor em 
batalha, eles retornam à casa quando um espírito prediz 
o futuro de ambos: Washizu em breve assumirá o trono. 
Considerado pelo crítico literário Harold Bloom como a 
melhor adaptação cinematográfica de Macbeth.

16h |  A ÚLTIMA TEMPESTADE | The Prospero’s 
Books | Peter Greenaway, França, drama fantástico, 
1991, 124 min.

Próspero vive numa ilha 
com sua filha Miranda, 
após ter sido banido pelo 
Rei de Nápoles. Mas o 
destino faz com que seus 
inimigos venham à sua ilha, 
dando início a um romance 
proibido e a uma série de 
conspirações e vinganças. 
Peter Greenway mistura 
teatro, pintura e cinema para 
realizar uma obra instigante sobre traição.

18h | ROMEU E JULIETA | Ro-
meo and Juliet | George Cukor, 1936, 125 min.

Com Leslie Howard e Norma Shearer. Quando o destino 
os coloca frente a frente, dois jovens, sem nem ao me-
nos conhecerem seus nomes, acabam por se apaixonar 
perdidamente um pelo outro, e mesmo ao se reconhe-
cerem como inimigos, resolvem levar o romance adiante 
e enfrentar todas as adversidades. Mas o destino prega 
peças terríveis nos amantes e eles acabarão envolvidos 
em um trágico plano que os levará a um amargo fim...

DIA 29 | SEXTA FEIRA

14h | A ÚLTIMA TEMPESTADE | The Prospero’s 
Books | Peter Greenaway, França, drama fantástico, 
1991, 124 min.

16h | HAMLET | Гамлет | Grigori Kozintsev, Rússia, 
drama, 1964, 140 min. (Filme com legenda em espanhol)

Adaptação do diretor Grigo-
ri Kozintsev, tendo Innokenti 
Smoktunovski vivendo o papel-
título. O roteiro deste Гамлет 
(pronuncia-se ‘Gámliet’) mo-
difica profundamente a peça. 
Os destaques, porém, ficam 
para a trilha sonora, composta 
por ninguém menos que Dmitri 
Shostakovich, e a belíssima fotografia. Prêmio especial 
do júri do Festival de Veneza, em 1964.

18h | RICARDO III, UM ENSAIO | Looking for 
Ricardo | Al Pacino, Estados Unidos, documentário/
drama, 1996, 112 min.
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