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#SessãoCinemateca - Última exibição da Sessão Cinemateca da Bahia
acontece nesta sexta-feira (15) na TV Educativa da Bahia
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Postado em: 11/05/2020 12:50

Desde 6 de abril de 2020, diversos filmes baianos estão sendo exibidos duas vezes semana na TV
Educativa da Bahia

Desde 6 de abril de 2020, diversos filmes baianos estão sendo exibidos duas vezes semana na TV
Educativa da Bahia durante a Sessão Cinemateca da Bahia. As exibições ocorrem através de
parceria entre a Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado (Dimas/Funceb) e o
Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb). Nesta sexta-feira (15), três filmes baianos
serão exibidos neste último e 12ª programa, são eles: Maré (2018), Na Terra do sol (2005) e O
Bruxo Bel Borba (2001). As produções serão exibidas no Programa Inspiração, que traz a
mensagem de que respiremos as aspirações dos saberes ancestrais de mulheres, dos artistas e da
Insurreição de Canudos.
Confira sinopses: Maré: (Brasil, 2018) Direção: Amaranta César Duração: 22 min Censura: Livre
Em um quilombo da Bahia, três gerações de mulheres se dividem entre o impulso de partir e a
vontade de ficar, a incerteza do futuro e a força da ancestralidade. Na Terra do sol (Brasil, 2005)
Direção: Lula Oliveira Duração: 12 min Censura: N/D Inspirado em "Os Sertões" de Euclides da
Cunha, o filme conta a saga dos últimos sobreviventes da guerra de Canudos. O Bruxo Bel Borba
(Brasil, 2001) Direção: Tuna Espinheira Duração: 20 min Censura: N/D Filme biográfico sobre o
artista plástico Bel Borba, valorizando as interferências que o artista faz nas ruas, postes, muros e
encostas, na cidade do Salvador. Serviço:
Sessão Cinemateca da Bahia - Programa Inspiração Filmes: Maré, (Brasil, 2018), Na Terra do sol
(Brasil, 2005) e O Bruxo Bel Borba (Brasil, 2001) Data: 15/05 (sexta-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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