ENTRADA LIVRE

O MURO de Simon Bitton (2004)
100 min. | Legendas em inglês
Ao longo do traçado do muro que separa uma região carregada
de história, detendo uns e encarcerando os outros, Simone Bitton,
numa meditação muito pessoal, recolhe palavras, cantos e
reacções, em hebraico e árabe, dos que o “Muro” separa:
crianças, trabalhadores, militares...
Grande Prémio do FIDMarseille 2004
Festival de Cannes - Quinzena dos realizadores 2004
ITCHKERI KENTI, FILHOS DE ICHKERIA
de Florent Marcie (2006)
145min. | Legendas em português
Tchetchênia, Inverno 1996. Florent Marcie, jovem realizador
francês, percorre e filma clandestinamente o país em guerra,
indo ao encontro de um povo em resistência. Nos escombros de
Grozni, quadrilhada pelo exército russo, uma grande passeata
independentista desafia o ocupante. Montado dez anos mais
tarde para dar testemunho de uma história esquecida, Itcchkeri
Kenti representa para os tchetchenos um filme símbolo. Um filme
universal sobre o ser humano na guerra e na resistência.
Selecção nos Estados gerais do Documentário de Lussas,
França, 2006

OS SOLDADINHOS de François Margolin (2004)
84min. | Legendas em português
Após quatorze anos de guerra civil, a Libéria é um país devastado
onde vivem crianças e soldados sem controle algum. Pela primeira
vez, contam suas histórias, os raptos, violações e saques que sofreram.
Também contam as suas esperanças de crianças.
UM CULPADO IDEAL de Jean-Xavier de L'Estrade (2001)
115min. | Legendas em português
Flórida, EUA, 7 de Maio de 2000. Em Jacksonville, uma turista
branca é morta com um tiro na cabeça. Duas horas mais tarde,
Brenton Butler, um jovem negro de 15 anos, é preso. Formalmente
identificado pelo marido da vítima, ele assina uma confissão.
Retomando a investigação, seus advogados descobrem elementos
estranhos que põem em causa as conclusões da polícia.
Óscar do Melhor Documentário em 2002
DRUM de Zola Maseko (2004)
104min. | Legendas em português
Drum é um filme sobre a vida de Henry Nxumalo, jornalista de
investigação famoso nos anos cinquenta em Sophiatown, bairro
símbolo da resistência cultural em Joanesburgo. Trabalhava numa
revista negra na moda, Drum, verdadeira arma mediática da época.
Henry Nxumalo arriscou a vida para denunciar as condições de
tratamento dos negros que viveram e trabalharam durante os anos
de segregação, apesar do assédio constante por parte das autoridades.
FESPACO 2005
Melhor filme sul-africano, Festival Internacional de Durban 2005

O CASO PINOCHET de Patricio Guzmán (2001)
110min. | Legendas em português
Em 1998, o general Pinochet faz uma viagem a Londres. Lá
permanecerá mais de 500 dias. Detido por mandato do juiz espanhol
Baltazar Garzón, ficou em prisão domiciliar. Patricio Guzmán decide
então realizar um documentário sobre este facto único na história:
um ditador perseguido pela justiça internacional 25 anos depois
de sua tomada de poder.
Semana internacional da crítica, Cannes 2001
Grande Prémio FIDMarseille 2001

ALI ZAOUA de Nabil Ayouch (2000)
90min. | Legendas em português
Ali, Kwika, Omar e Boubker são meninos da rua. Apesar das
dificuldades do quotidiano, uma amizade indefectível os une. Ali
é morto durante uma luta entre bandos rivais. Seus três amigos
terão agora um único objectivo: dar-lhe o enterro que ele merece.
Contarão com a ajuda de um adulto, um pescador que tinha
simpatizado com Ali.
FESPACO 2001
Prémio do público, festival de Amiens, França, 2000

VOTEM EM MIM! de Weijun Chen (2007)
58min. | Legendas em português
Na China, os alunos de uma escola primária de Wuhan elegem pela
primeira vez o representante da sua classe. As crianças descobrem
então uma democracia que não existe em volta deles.
Grande Prémio do Festival Silverdocs de Washington 2006.

O PAPEL NÃO PODE EMBRULHAR A BRASA
de Rithy Panh (2006)
90min. | Legendas em português
Um prédio em Phnom Penh onde vivem 13 prostitutas menores de
20 anos. Ao filmar de perto as suas conversas, Rithy Panh faz-nos
mergulhar no fundo do desespero humano, o destas jovens destruídas,
verdadeiras párias da sociedade cambojana actual, onde existem
30.000 prostitutas, das quais um terço com menos de 17 anos. Rithy
Panh continua a debruçar-se sobre as feridas de um povo mutilado
pelo genocídio realizado pelos Khmers Vermelhos trinta anos atrás,
e tenta lutar contra a amnésia de que sofre o seu país.

BAMAKO de Abderrahmane Sissako (2006)
118min | Legendas em português
Melé é cantora num bar do Mali, o seu marido, Chaka, está
desempregado. No quintal da casa que compartilham com outras
famílias, um tribunal foi instalado. Representantes da sociedade
civil africana iniciaram um processo judicial contra o Banco
Mundial e o FMI que consideram responsáveis do drama que
assola a África… Chaka parece porém indiferente a esta vontade
da África de reclamar os seus direitos.
Grande Prémio do Público do Festival cinematográfico de Paris, 2006
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01.Dez

03.Dez
segunda-feira

Dia internacional de luta contra HIV/Sida
16h00: Inauguração da exposição de 24 fotografias, realizadas
por cinco artistas da Associação Moçambicana de Fotografia, e
da exposição “MascarArte” no Centro Cultural Municipal Ntsindya
em Xipamanine - Rua dos Irmãos Roby, n° 1061 (até o dia 7
de Dezembro).
“MascarArte!” é uma iniciativa lançada pela Delegação da
Comissão Europeia que convidou 60 crianças de um internato
do Zimpeto para exprimir sua visão do que significam os Direitos
Humanos, com o apoio de uma pintora e estudantes da
Escola Nacional de Artes Visuais. Numa perspectiva de
reciclagem, a exposição, inspirada pelo conceito "Armas em
Obras", utiliza antigas máscaras de desminagem providenciadas
pela ONG HALO Trust que constituem uma 'tela' para as crianças.

quarta-feira

18h00: Cinemarena em Mafalala com a projecção de “I LOVE
YOU” e “MEU MARIDO ESTÁ A NEGAR” de Rogério Manjate e “A
TEMPESTADE” de Orlando Mesquita.
18h30: Filme no CCFM: “OS SOLDADINHOS” de François
Margolin.

04.Dez

quinta-feira

18h00: Cinemarena em Mafalala com a projecção de “A
MÃE DOS NETOS” de Isabel Noronha e Vivian Altman e “O JARDIM
DO OUTRO HOMEM” de Sol de Carvalho.
18h30: Filme no CCFM: “UM CULPADO IDEAL” de Jean-Xavier
de L'Estrade.

05.Dez

sexta-feira

18h00: Cinemarena em Xipamanine com a projecção do
filme de Gabriel Mondlane “O SILÊNCIO DA MULHER”.
18h30: Filme no CCFM: “O MURO” de Simone Bitton.

18h00: Cinemarena em Maxaquene com a projecção de “O
GRANDE BAZAR” de Licinio Azevedo.
18h30: Filme no CCFM: “DRUM” de Zola Maseko.

02.Dez

06.Dez

terça-feira

18h00: Cinemarena em Xipamanine com a projecção de “O
GRANDE BAZAR” de Licinio Azevedo.
18h30: Filme no CCFM “ITCHKERI KENTI, FILHOS DE ICHKERIA”
de Florent Marcie.

Organizadores:

sábado

18h00: Cinemarena em Maxaquene com a projecção de
“I LOVE YOU” e “MEU MARIDO ESTÁ A NEGAR” de Rogério Manjate
e “A TEMPESTADE” de Orlando Mesquita.
18h30: filme no CCFM: “O CASO PINOCHET” de Patricio Guzmán

07.Dez

domingo

18h00: Cinemarena em Polana Caniço com a projecção de
“A MÃE DOS NETOS” de Isabel Noronha e Vivian Altman e
“O JARDIM DO OUTRO HOMEM” de Sol de Carvalho.
18h30: Filme no CCFM: “VOTEM EM MIM!” de Weijun Chen

08.Dez

segunda-feira

Inauguração da exposição de fotografias e “MascarArte”
no CCFM (até o dia 14 de Dezembro).
18h00: Cinemarena em Polana Caniço com a projecção de
“O SILÊNCIO DA MULHER” de Gabriel Mondlane
9h00-11h00: Conferência na Rádio Moçambique sobre o
papel da sociedade civil na promoção dos direitos humanos
(debate transmitido em directo).
18h30: Filme no CCFM: “BAMAKO” de Abderrahmane Sissako.

09.Dez

terça-feira

16h30: Conferência no CCFM sobre os direitos da criança
18h30: Filme no CCFM: “ALI ZAOUA” de Nabil Ayouch

10.Dez

quarta-feira

Dia internacional dos direitos humanos
16h30: Conferência no CCFM sobre os direitos da mulher
18h30: Filme no CCFM: “O PAPEL NÃO PODE EMBRULHAR A
BRASA”de Rithy Panh.

Parceiros:

Comissão Europeia

