UFRN: Cine CCSA divulga programação de filmes para este semestre
Sáb, 31 de Março de 2018 16:04 -

O Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), em parceria com a Cooperativa Cultural da
UFRN, realiza o Projeto Ciclo de Cinema Social Aplicado (Cine CCSA). Nesta edição, o público
poderá assistir a sete exibições com longas-metragens nacionais e internacionais, além de um
curta-metragem potiguar em cada sessão.

As exibições são gratuitas e acontecerão em quartas-feiras alternadas entre os meses de abril
e junho, às 17h, no auditório do Nepsa I. A primeira sessão acontece na próxima quarta-feira,
dia 4, com o curta Lá Fora (2018), dirigido por Henrique Antunes e Paula Pardillos. O filme fala
sobre o medo do não pertencimento e a ameaça da violência que assombram, enquanto o
amor parece ser uma saída.

A programação continua com o longa Capitão Fantástico (2016), dirigido por Matt Ross. Nele,
um homem mora com seus seis filhos longe da civilização, em uma floresta onde as crianças
lêem obras clássicas, debatem, caçam e praticam duros exercícios, tendo a autossuficiência
como palavra de ordem. Confira o trailer do filme.

A mostra continua no dia 11 de abril com (In)sustentável e Os Doze Macacos. Ao final das
sessões, serão realizados sorteios de livros e CDs entre os espectadores.

A programação completa do CineCCSA deste semestre é a seguitne:

04/04: "Lá Fora" (10 min) e "Capitão Fantástico" (118 min)

11/04: "(In)sustentável" (12 min) e "Os Doze Macacos" (150 min)

25/04: "A Mulher do Fim do Mundo" (17 min) e "Borboletas Negras" (100 min)

09/05: "A Coisa de Fogo" (11 min) e "Amantes Constantes" (183 min)
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23/05: "Leningrado, Linha 41" (20 min) *Sessão com legendagem em Libras e audiodescrição

06/06: "Profanação" (11 min) e "Sophie Scholl: Uma Mulher Contra Hitler" (117 min)

20/06: "Imaterial" (6 min) e "Uma História de Amor e Fúria" (115 min).

{BANNER}
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