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#SessãoCinemateca – Programa Ardor traz filmes de exaltação à “pátria de
chuteiras” nesta segunda (27)
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A Cinemateca da Bahia (Dimas/Funceb), em parceria com a TVE, exibe nesta segunda-feira (27), às
21h30, na Sessão Cinemateca da Bahia

A Cinemateca da Bahia (Dimas/Funceb), em parceria com a TVE, exibe nesta segunda-feira (27),
às 21h30, na Sessão Cinemateca da Bahia, os filmes: Fora Corja (Brasil, 2013), Argentina, Me
Desculpe (Brasil, 2015), Pênalti (Brasil, 2000) e Rádio Gogó (Brasil, 1999). Os filmes serão exibidos
no Programa Ardor, que promove uma exaltação “à pátria de chuteiras”, a paixão que é o futebol.
Confira sinopses: Fora Corja (Brasil, 2013). Direção: Matheus Vianna. Duração: 5 min. Censura:
Livre Um grito pelo fim do coronelismo no futebol baiano. Argentina, Me Desculpe (Brasil, 2015)
Direção: Leandro Afonso. Duração: 20 min. Censura: 14 anos Após várias decepções em Copas do
Mundo, uma tragédia maior que todas elas. Enquanto relembra os últimos quatro anos, Pilar,
argentina, tenta reencontrar Sofia, brasileira. Pênalti (Brasil, 2000) Direção: Adler Kibe Paz
Duração: 8 min. Censura: Livre Pênalti narra à vida de Jorge, um jovem jogador de futebol de
várzea, do subúrbio de Salvador, que está à beira do suicídio, logo depois de ver sua vida
desmoronar diante da perda de um pênalti, em uma final de campeonato.
Rádio Gogó
(Brasil, 1999) Direção: José Araripe Jr. Duração: 20 min. Censura: ND A paixão de Gogó por futebol
não tinha limites. Sua vida era narrar partidas de futebol de bairro, os babas de rua. Depois de
narrar espetacularmente a final da copa de 94, onde o Brasil sagra-se campeão, Gogó revela um
segredo mantido a sete chaves desde 1970. Serviço:
Sessão Cinemateca da Bahia - Programa Ardor. Filmes: Fora Corja (Brasil, 2013), Argentina, Me
Desculpe (Brasil, 2015), Pênalti (Brasil, 2000) e Rádio Gogó (Brasil, 1999). Data: 27/04
(segunda-feira), às 21h30. Onde: TVE e www.tve.ba.gov.br
Confira aqui programação completa da Sessão Cinemateca da Bahia!

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