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#SessãoCinemateca - Nesta segunda-feira (11) a TVE exibe três filmes
baianos no Programa Afeto
Notícias
Postado em: 07/05/2020 13:00

A Cinemateca da Bahia (Dimas/Funceb), em parceria com a TVE, exibirá nesta segunda-feira (11),
às 21h30, na Sessão Cinemateca da Bahia

A Cinemateca da Bahia (Dimas/Funceb), em parceria com a TVE, exibirá nesta segunda-feira (11),
às 21h30, na Sessão Cinemateca da Bahia, os filmes: Vermelho rubro do céu da boca (Brasil,
2005), O velho Rei (Brasil, 2013) e Tempo (Brasil, 2018). Os filmes serão exibidos no Programa
Afeto, que traz curtas com encontros e docilidade no olhar de quem se deixa tocar e ser afetado por
uma bemquerença. Confira sinopses: Vermelho rubro do céu da boca (Brasil, 2005) Direção: Sofia
Frederico Duração: 18 min Censura: Livre Um velho preso a lembranças do passado. Uma jovem
cheia de sonhos com o futuro. Entre eles um rio. E rosas. O velho Rei (Brasil, 2013) Direção: Ceci
Alves Duração: 52 min Censura: Livre A partir de um pedido inusitado de sua filha Cleonice (Jussara
Mathias), que vive fora do país, Climério (Antonio Pitanga), passa a gravar tudo o que vê à sua
volta, com a câmera enviada por ela, contando uma história através das memórias do passado e o
encantamento do presente. Como se ele fosse aprisionando as coisas num doce cativeiro, que
encontra sua feliz liberdade na frente dos olhos de Cleonice. Tempo (Brasil, 2018) Direção: Victor
Uchôa Duração: 15 min Censura: Livre João, jovem fotógrafo, retorna à sua cidade natal e encontra
o avô com a memória fragmentada pelo Alzheimer. Serviço:
Sessão Cinemateca da Bahia - Programa Afeto Filmes: Vermelho rubro do céu da boca (Brasil,
2005), O velho Rei (Brasil, 2013) e Tempo (Brasil, 2018) Data: 11/05 (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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