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#SessãoCinemateca - Nesta segunda-feira (20), Sessão Cinemateca da Bahia
exibe na TVE três curtas no programa pertencimento
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Exibições acontecem às 21h30 na TV Educativa da Bahia

A Cinemateca da Bahia (Dimas/Funceb), em parceria com a TVE, exibe nesta segunda-feira (20)
às 21h30, na Sessão Cinemateca da Bahia, o Programa Pertencimento. A mostra nos traz três
curtas metragens que expõem algumas facetas na realização audiovisual, atuação e performance
social de pessoas negras na Bahia. Elas e eles falam de si e sua comunidade, para e com a sua
comunidade. Os curtas que serão exibidos são: "Náufraga", de Juh Almeida (Brasil, 2018), "Cinzas",
de Larissa Fulana de Tal (Brasil, 2015) e "Sarau da Onça", de Vinícius Elizário (2017). Confira as
sinopses: Náufraga (Brasil. 2018) Direção de Juh Almeida Duração 4 min Censura: Livre No
batuque das ondas, a mulher náufraga desemboca no mar suas memórias. Cinzas (Brasil. 2015)
Direção de Larissa Fulana de Tal Duração 15 min Censura: 12 anos Já diriam os poetas: “Cada
favelado é um universo em crise”, e com Toni não é diferente. No filme Cinzas O Filme ele vive mais
um dia de rotina: ônibus lotado, atraso no salário, exigência de pontualidade no trabalho, descrença
nos estudos, falta de grana, polícia e crise psicológica. As angústias deste jovem se assemelham
com as de tantos outros personagens da vida real. Inspirado no conto de Davi Nunes Sarau da
Onça (Brasil. 2017) Direção de Vinícius Elizário Duração 23 min Censura: Livre "A poesia é o
divisor, antes dela a repressão, depois dela a liberdade", assim recita o poeta Evanilson Alves,
"Sarau da Onça - A poesia de quebrada" documenta o sarau poético que acontece quinzenalmente
em Sussuarana, periferia de Salvador.
Confira aqui programação completa da Sessão
Cinemateca da Bahia. Serviço: Sessão Cinemateca da Bahia - Programa Pertencimento Filmes:
"Náufraga", de Juh Almeida (Brasil, 2018), "Cinzas", de Larissa Fulana de Tal (Brasil, 2015) e "Sarau
da Onça", de Vinícius Elizário (Brasil, 2017) Data: 20/04 (segunda-feira), às 21h30 Onde: TVE e
www.tve.ba.gov.br

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