JUNHO
FILME DO MÊS

Clique aqui para visualizar o filme

O filme do mês de Junho de 2017 é “O homem do saco” dirigido e
produzido por CAROL WACHOCKIER, FELIPE KFOURI, RAFAEL
HALPERN. Este documentário fala de um sujeito atuante na
sociedade, que desenvolve um trabalho fundamental para o
sustento do modo de vida urbano, recolhendo tudo o que
é descartado, mas que pode ser transformado e reutilizado.
Apesar de sua importância, o catador é, muitas vezes, ignorado e
marginalizado na sociedade.
Uma forma comum de marginalizar um indivíduo é associá-lo a algo
que causa medo, utilizando sua figura como recurso “educacional”
e garantindo a obediência sob uma ameaça. É o caso do “homem
do saco”, personagem principal deste documentário, que nada mais
é que o catador do nosso dia a dia. Apesar dessa marginalização,
“esse homem desenvolveu seu próprio método de coleta e tornouse catador, profissão alternativa ao desemprego que assola muitos
brasileiros.” SINOPSE: http://www.videocamp.com/pt/movies/ohomem-do-saco

VO C Ê SA B I A?
Adélia Sampaio foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem no Brasil
A cineasta nasceu em Belo Horizonte em 1944. Iniciou sua carreira na Difilm, como telefonista
e organizava sessões para cineclubistas. Ao sair da Difilm, junto com a irmã, Eliana Cobett,
produziu alguns filmes como: O Monstro de Santa Teresa (1975) e O Grande Palhaço (1980).
No ano de 1984 dirigiu o longa Amor Maldito, com as atrizes Monique Lafond e Wilma Dias. Um
filme que se destaca pela abordagem corajosa de uma relação amorosa entre duas mulheres.
Clique aqui para visualizar o filme
Leia a entrevista de Adélia Sampaio na página Blogueiras Negras.
Clique aqui para visualizar a entrevista
Referências: LEANDRO, Flávio. Adélia Sampaio. In. História do Cinema Brasileiro, 2015. Disponível em: <http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/adelia-sampaio/>.
Mulher no Cinema. Adélia Sampaio, diretora negra que marcou o cinema nacional. 2016. Disponível em <http://mulhernocinema.com/para-ler/conheca-adelia-sampaiodiretora-negra-que-marcou-o-cinema-nacional/>
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PA R T I C I

PE!

Queremos ouvir sua opinião, entre no nosso
formulário e deixe seus comentários e
sugestões:
ACESSO AO FORMULÁRIO – CLIQUE AQUI.

