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#CineHorror - Sala Walter da Silveira exibirá gratuitamente o cult “Noite do
Terror” em dezembro
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A obra faz parte da exibição mensal da sessão Cine Horror da Sala Walter, com exibição dia 19 de
dezembro às 18h30

A sessão Cine Horror que acontece mensalmente na Sala Walter da Silveira, gerida pela Diretoria
de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado (DIMAS/FUCEB), exibirá o filme filme “Noite do
Terror” (slasher cult de 1974) no dia 19 de dezembro, às 18h30, com entrada gratuita.
“Noite do Terror” traz no elenco nomes conhecidos como Margot Kidder, que se tornou
mundialmente famosa ao interpretar Lois Lane em “Superman – O Filme” (1978), de Richard
Donner. Além dela, há a protagonista, Olivia Hussey, que interpretou Julieta em “Romeu & Julieta”
(1968), de Franco Zeffirelli, o mais famoso papel de sua carreira.
Na obra, Oliveia Hussey interpreta Jess, uma jovem que mora em uma fraternidade só de mulheres.
Um dos méritos de “Noite do Terror” é não dar muitas explicações sobre o assassino; e os
assassinatos, ainda que esperados, ocorrem, muitas vezes, de maneira surpreendente.
Cine Horror
A exibição de “Despertar dos Mortos” integra as atividades da Mostra de Cinema Cine Horror,
festival de cinema fantástico com foco na produção brasileira no gênero, que acontece anualmente
em outubro, em Salvador. A exibição de “Noite do Terror” é uma homenagem à memória de Margot
Kidder, falecida no dia 13 de maio de 2018, aos 69 anos.
Saiba mais sobre o filme:
Noite do Terror (Black Christmas – Canadá /1974)
Direção: Bob Clark
Roteiro: Roy Moore
Elenco: Margot Kidder, John Saxon, Marian Waldman, Andrea Martin, Olivia Hussey e
Keir Dullea
Duração: 98 min
Classificação: 16 anos
Sinopse: Durante o Natal, um grupo de garotas que vive em uma espécie de pensão
começa a ser molestado por estranhos telefonemas. Logo, uma a uma, as meninas serão
vítimas de um louco assassino.
Serviço:
Exibição do filme “Noite do Terror”, na sessão Cine Horror
http://www.dimas.ba.gov.br
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Quando: 19 de dezembro, às 18h30
Onde: Sala Walter da Silveira (Rua General Labatut, n 27 - subsolo da Biblioteca
Pública dos Barris - Fone: 3116-8120)
Gratuito

http://www.dimas.ba.gov.br
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