SEGUNDA EDIÇÃO DE FARE CINEMA: "AS PROFISSÕES DO CINEMA",
BRASÍLIA, DE 21 A 26 DE MAIO DE 2019
"Fare Cinema" é a iniciativa promovida pelo Ministério das Relações Exteriores e
Cooperação Internacional (MAECI) para promover a produção e as excelências do
setor cinematográfico italiano no exterior, realizada com o apoio da rede
diplomático-consular e dos Institutos Italianos de Cultura.
A segunda edição de "Fare Cinema" é dedicada às "profissões do cinema", isto é, a
todas as atividades e competências que compõem a máquina complexa da
produção cinematográfica e que, dos bastidores e no palco, contribuem para o
sucesso do cinema italiano no exterior. Cem embaixadores do cinema, em cem
cidades do mundo, falarão do cinema italiano por meio de palestras, encontros
com o público, oficinas e relatos da experiência relativos a um trabalho cotidiano
feito de paixão, criatividade e grandes habilidades técnicas.
Para a ocasião, a Embaixada da Itália em Brasília realiza uma série de iniciativas
que visam promover, em Brasília e no Brasil, a produção cinematográfica italiana
de qualidade, por meio de filmes produzidos recentemente e dirigidos pelos
diretores mais importantes do panorama italiano atual. A Itália tem uma grande
tradição de excelência no setor cinematográfico: é, por exemplo, o país que ganhou
o maior número de prêmios Oscar pela categoria "Melhor Filme em Língua
Estrangeira".

Na terça-feira, dia 21 de maio, às 19 horas, a Sala Nervi da Embaixada sediará a
palestra em português "Cinema italiano Hoje: Diálogo com a história", do
cineasta e professor de cinema Sérgio Moriconi.
De 22 a 26 de maio, o Cine Brasília hospedará a Mostra de Cinema Italiano
"FARE CINEMA": por meio de uma seleção de filmes recentes em língua original
(todos legendados em português), a Embaixada acompanhará o público em uma
jornada através de diferentes gêneros e temas. Nas semanas sucessivas, a viagem
continuará nas cidades de Goiânia, Nova Veneza, Manaus e Belém, onde as mostras
de cinema promovidas pela Embaixada apresentarão ao público brasileiro as
excelências italianas no setor cinematográfico.
ATENÇÃO: as iniciativas previstas para a segunda-feira dia 20 de maio com a
diretora de elenco Valeria Miranda no Instituto Federal de Brasília e no Cine
Brasília foram canceladas.
ABAIXO A PROGRAMAÇÃO DETALHADA E AS INFORMAÇÕES DE CADA EVENTO.
SERVIÇO

“CINEMA ITALIANO HOJE: DIÁLOGO COM SUA HISTÓRIA”: PALESTRA DO
CINEASTA E PROFESSOR DE CINEMA SÉRGIO MORICONI

SÉRGIO MORICONI

Jornalista, sociólogo, cineasta e professor de cinema, dirige, em 1998, o curtametragem Athos, uma homenagem ao artista-plástico Athos Bulcão. No ano
anterior, havia colaborado no roteiro de Louco por cinema, de André Luiz Oliveira,
vencedor do Festival de Cinema de Brasília de 1997. É co-roteirista dos longasmetragens O romance do vaqueiro voador (2010), dirigido por Manfredo Caldas, e
E o tempo se fez verbo (2012), de Érica Bauer. Seu primeiro curta profissional é
Carolino Leobas (1978). Divide com Vladimir Carvalho a direção de Perseghini, em
1981. Ainda na década de 1980, dedica-se à produção e direção de vídeos culturais
e educativos, com destaque para Quinca e Albertino. Em 88, participa da produção
e faz direção de atores infantis do longa A TV que virou estrela de cinema, de
Yanko Del Pino e Márcio Curi. Faz câmera, direção e edição do clip do grupo
Akneton premiado no 1º Festival Nacional de Vídeo de Vitória, em 89.Foi professor
de Cinema do Espaço Cultural 508 Sul durante 20 anos.
Foi crítico de cinema e música do Jornal de Brasília; Atualmente é crítico de cinema
da Revista Roteiro e colaorador do Caderno Pensar, do Correio Braziliense. Foi
programador do Cine Brasília de 2013 a 2018. Participa de júris de seleção e
premiação em festivais de cinema no Brasil e no exterior. Foi curador das mostras
Nação Farkas, Vladimir 70 (retrospectiva integral do documentarista Vladimir
Carvalho), Seijun Suzuki – O coreógrafo da violência, Vladimir Carvalho doc 8.0, O
Baú de Jim Jarmusch, A Idade da Inocência e A Permanência do Tempo – filmes de
Johan Van Der Keuken, todas realizadas em espaços importantes de Brasília e do
Rio de Janeiro, como o Centro Cultural Banco do Brasil e a Caixa Cultural. Em
dezembro de 2005 é convidado pela Comissão do Ano do Brasil na França para
participar como debatedor e palestrante do Festival des Trois Continents, na
cidade de Nantes, na França. Em 2010, ao lado da Objeto Sim Projetos Culturais,
participa da criação e curadoria do Slow Filme – Festival Internacional de Cinema e
Alimentação na cidade goiana de Pirenópolis. Em janeiro de 2011, participa da
comissão da EBC para a seleção de longas-metragens para exibição nas TVs
públicas brasileiras. Integrou por diversos anos a comissão de organização e
seleção de filmes do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. É autor do livro
“Cinema Brasiliense – Apontamentos para uma História”.
DATA: Terça-feira, dia 21 de maio de 2019
HORÁRIO: 19hs
LOCAL: Sala Nervi da Embaixada da Itália em Brasília
ENTRADA: livre, sujeita à lotação da sala

INSCRIÇÃO: Para garantir a sua vaga, envie um e-mail com seu nome completo ao
endereço eventos.brasilia@esteri.it (a inscrição estará confirmada sem
necessidade de resposta).

MOSTRA DE CINEMA ITALIANO “FARE CINEMA”
DATA: de 23 a 26 de maio de 2019
LOCAL: Cine Brasília
HORÁRIO: 20hs
Filmes em cartaz
•
22/05
Título do filme: QUO VADO?
Diretor: Gennaro Nunziante
País: Itália
Ano: 2016
Duração: 86’
Elenco: Checco Zalone, Eleonora Giovanardi e Sonia Bergamasco
Sinopse: O grande sucesso de bilheteria de Checco Zalone, uma comédia sobre os
muitos vícios e as poucas virtudes dos italianos que com certeza pode fazer sorrir
e refletir também o público brasileiro.

•
23/05
Título do filme: VELOCE COME IL VENTO
Diretor: Matteo Rovere
País: Itália
Ano: 2016
Duração: 118’
Elenco: Stefano Accorsi, Matilda De Angelis e Paolo Graziosi
Sinopse: Giulia De Martino é uma jovem e um piloto promissor de carro de corrida.
Quem a ajuda a enfrentar o Campeonato GT aos 17 anos é o irmão Loris, ex-piloto
falido e toxicodependente, mas dotado de grande talento para o automobilismo.
Um filme de grande impacto com uma escritura e uma interpretação de altíssimo
nível.
•
24/05
Título do filme: FIORE
Diretor: Claudio Giovannesi
País: Itália
Ano: 2016
Duração: 110’
Elenco: Daphne Scoccia e Josciua Algeri
Sinopse: Prisão juvenil. Daphne, encarcerada por roubo, se apaixona por Josh. Na
prisão o amor está proibido e a relação deles pode viver somente através dos
olhares de uma cela a outra. Fiore é uma história sensível sobre o desejo de amor
de uma garota adolescente e sobre a força de um sentimento que quebra toda lei.

•
25/05
Título do filme: LA PAZZA GIOIA
Diretor: Paolo Virzì
País: Itália
Ano: 2016
Duração: 118’
Elenco: Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti
Sinopse: Paolo Virzì volta para a sua amada Toscana com uma história de
mulheres, loucura e amizade através de um conto que combina ironia, bom humor
e drama. Um filme que anda com equilíbrio entre as diferentes temperaturas
emotívas graças à sensibilidade e à participação do diretor sempre perto do
destino dos personagens que leva para a tela.

• 26/06
Título do filme: FAI BEI SOGNI
Diretor: Marco Bellocchio
País: Itália
Ano: 2016
Duração: 134’
Elenco: Valerio Mastandrea e Berenice Bejo
Sinopse: Depois de ter atravessado uma infância difícil, o jornalista Massimo
continua a conviver com a lembrança horrível da mãe desaparecida. Um peso que
somente através da compreensão e da abertura poderá ser resolvido. Marco
Bellocchio transpõe o best seller de Gramellini com grande empatia e a ótima
interpretação de Valerio Mastandrea.

