
Apresentam

Cineclubismo na BF
Fi lme + Videoconferencia

Na Baixada Fluminense, grupos culturais independentes in iciaram um movimento de cinema
que leva o cinema ao espectador. Por mais de uma década, esses clubes de cinema têm um papel
enorme na educação socia l das regiões dos subúrbios e no início de um diálogo para mudar o
dia-a-d ia dessas cidades. Estes documentário mostra o papel de seis dos principais cinemas da
Baixada Fluminense; Cineclube Mate com Angu, de Duque de Caxias; Cineclube Buraco do
Getul io, de Nova Iguaçu; Cineclube Donana, de Bel ford Roxo; Cineclube Cinema de Guerri lha,
de São João de Meri ti ; Cineclube Xuxu com Xi s, de Austin; e o Facção Feminista Cineclube, de
Duque de Caxias. Esses clubes de cinema levam fi lmes a praças, bares, escolas e onde quer que
haja um lugar para apresentar. Promover os clubes de cinema é preservar a possibi l idade de se
reunir, de se relacionar com o outro e o prazer da parti lha e motivando os
outros.

Carol Vi lamaro É uma das real izadoras do
movimento #BaixadaFi lma, um movimento que começou com um
manifesto pela territoria l ização dos orçamentos no Audiovisual
para a Baixada Fluminense, região periférica do Rio de Janeiro.
Curadora do Circuito #BaixadaFi lma, uma mostra de fi lmes
itinerante com produções de real izadores da região. Produtora e
expositora na Mostra #BaixadaFi lma.

Sabado 23 de Março 201 9
21 h30 - Recreios Desportivos da Trafaria
Casino
Rua Guedes Coelho, 7 Trafaria - Almada
rdt.casino@gmai l .com - 96 51 0 26 29

Duração: Fi lme 23min+ video-conferência
Entrada Livre

Públ ico alvo: Adultos e fami l ias,
Pesquisadores, Documentaristas,

Museólogos, Fotógrafos, Antropólogos,
H istoriadores, Estudantes, Professores.
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