Terça, 9 de julho

Quarta, 10 de julho

Quinta, 11 de julho

// Crise Sistêmica //
18h15
Diário de uma crise

Da Servidão Moderna

17h00 (Entrada franca)
Da Servidão Moderna
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// Abertura //
Crise financeira e suas razões

de Jean-François Brient
França - Colômbia, documentário, 52’,
2009, legendado // Classificação: 14 anos
A partir de imagens desviadas o autor
apresenta de forma poética a sua teoria
sobre a condição da servidão moderna,
voluntária e consentida.

de Sandra Kogut
Brasil, documentário, 48’, 2010
Classificação: 10 anos
A história de brasileiros e americanos,
vivendo em Nova York, no auge da crise
econômica que abalou o mundo a partir
de agosto de 2008.

Debate
• Eros Sana - ONG Les Petits Débrouillards
• Moema Miranda - Diretora do Ibase
Moderadora:
• Erika Campelo - Autres Brésils e Ritimo
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de Katerina Kitidi e Aris Hatzistefanou
Grécia, documentário, 74’, 2011,
legendado // Classificação: 12 anos
“Dividocracia” apresenta um ponto de
vista sobre a análise dos acontecimentos
que arrastaram a Grécia para a situação,
onde se encontra hoje.

// Crise e Consumo //
16h30
Muitos dias tem o mês

18h00 (Entrada franca)
Dividocracia

Família Braz, dois tempos

de Margarida Leitão
Portugal, documentário, 91’, 2009,
legendado // Classificação: 12 anos
Um retrato de homens e mulheres
que vivem uma angústia diária: serão
capazes de pagar os seus empréstimos
e sobreviver até ao mês seguinte?

Roda de conversa
• Alexis Saludjian - economista da UFRJ
• Ivan du Roy - jornalista do site Bastamag

MOSTRA SOCIAL EM MOVIMENTOS
CAIXA Cultural Rio de Janeiro

Avenida Almirante Barroso, 25, Centro - Cinema 1
Metrô Carioca - Tel: (21) 3980-3815
www.caixa.gov.br/caixacultural
Programação completa: www.socialmovimentos.com
Ingressos: R$ 2,00 (R$ 1,00 meia entrada)
Verifique a classificação indicativa
A Mostra Social em Movimentos 2013 aborda um tema de grande
importância e atualidade: a crise sistêmica que vivemos mundialmente
e as alternativas que vêm surgindo de movimentos de resistência
e de busca de novos caminhos possíveis.
A programação da mostra discutirá a crise financeira-econômica,
social e ecológica da sociedade globalizada deste século, onde as
interdependências entre economia, questões sociais, políticas e ecologia,
além de uma interdependência entre países ricos e países emergentes,
são cada vez mais crescentes e evidentes.
A mostra “Social em Movimentos” foi criada pela ONG francesa
Autres Brésils em parceria com a produtora brasileira Refinaria Filmes.
Ela é a versão brasileira da mostra “Brésil en Mouvements”, realizada
na França desde 2005.
ONG Autres Brésils - www.autresbresils.net
A ONG Autres Brésils foi criada em 2002 na cidade de Paris (França).
Através do site a ONG permite ao público francófono descobrir
a realidade social, cultural e política da sociedade brasileira, através
de textos, análises, reportagens e conteúdos de parceiros franceses
e brasileiros. Regularmente, a Autres Brésils também organiza eventos
culturais como projeções de documentários, debates e exposições
fotográficas sobre experiências inovadoras em matéria social e ambiental.
Refinaria Filmes - www.refinariafilmes.com.br
Desde 2002, a Refinaria Filmes produz filmes, mostras e espetáculos
de artes cênicas, muitos em parcerias internacionais, principalmente
com a França e com Portugal.

Muitos dias tem o mês

Sábado, 13 de julho

// Modo de Produção //

// Sessão Infantil //

// Alternativas e outros
modos de vida //

16h30

18h40

A galinha que burlou
o sistema

Copiar-clonar

13h00 // Classificação: Livre

15h00

de Louis Rigaud
França, animação, 4’, 2009, legendado,
Classificação: Livre
O que acontece quando se compara
o funcionamento de uma fazenda e suas
vacas com um sistema operacional?

A mula teimosa

Utopia no quintal

de Helio Villela Nunes
Brasil, ficção, 15’, 2011
A estória de uma amizade num duelo
sem palavras.

Carne, Osso
de Caio Cavechini e Carlos Juliano Barros
Brasil, documentário, 65’, 2011
Classificação: 14 anos
O trabalho diário em um frigorífico,
com uma série de riscos que a maior
parte das pessoas sequer imagina.

A mula teimosa

de Julie Rembauville e Nicolas BiancoLevrin // França, animação, 10’, 2012
Patakès é um índio corajoso, mas muito
desastrado.

Carneiro 2.0

Carneiro 2.0

Em outro Lugar
Carne, osso

debate
• Carlos Juliano Barros - diretor do filme
Carne, Osso e jornalista do site Reporter
Brasil
• Ivan du Roy - jornalista do site Bastamag
• Letícia Tura - FASE
Moderador:
• Maurício Thuswohl - jornalista do site
Carta Maior

de Fernando Moura
Brasil, documentário, 26’, 2011
Classificação: Livre
Exemplos de pessoas que adotaram
a permacultura em suas rotinas, provando
que é possível aliar a preservação do meio
ambiente à vida corrida das grandes
cidades.

Culturas em transição

Patakès

de Antoine Costa e Florian Pourchi
França, documentário, 77’, 2012,
legendado // Classificação: 10 anos
Uma nova lei obriga os criadores
de ovelha a colocar um chip para
identificar os animais. Atrás do chip,
dos computadores e das máquinas,
há um mundo morrendo.

de Arthur Fontes e Dorrit Harazim
Brasil, documentário, 82’, 2010
Classificação: Livre
Uma mesma família é visitada 2 vezes,
com um período de intervalo de dez anos
(2000 e 2010). O que foi feito de suas
expectativas do passado, como tocam
a vida no presente e o que esperam
do futuro.

Roda de conversa

Sexta, 12 de julho

de Quico Meirelles
Brasil, ficção, 15’, 2012
Classificação: Livre
Numa granja industrial uma galinha
tem uma visão: toma consciência
da engrenagem que rege sua vida.

Família Braz, dois tempos

• Jessé Souza - Universidade de Juiz
de Fora
• Maureen Santos - FASE

Diário de uma crise

de 9 a 14 de Julho de 2013

18h30

de Julie Rembauville & Nicolas BiancoLevrin // França, animação, 4’, 2008
Do deserto ao mar, o itinerário dos
imigrantes que procuram um outro lugar

de Nils Aguilar
França, documentário, 65’, 2011,
legendado // Classificação: 10 anos
O filme apresenta as alternativas
encontradas por agricultores
e comunidades para a insegurança
alimentar no cenário mundial atual
de mudança climática e pico do petróleo.

Utopia no Quintal

Cultura em transição

// Produção Industrial
Trabalho //

Nesta aventura coletiva eles descobrem
uma nova liberdade.

18h00
Em nossas mãos
de Mariana Otero
França, documentário, 88’, 2010,
legendado // Classificação: 10 anos
Diante da falência da sua empresa
de roupas íntimas, os empregados tentam
reassumí-la como uma cooperativa.

debate
• Teo Cordeiro - Permario
• Sandra Quintela - Pacs
• Rosemary Gomes - RIPESS (a confirmar)
Moderadora:
• Melissa Bivar - Cidades em Transição RJ

Disque Quilombola

de David Reeks
Brasil, documentário, 13’, 2012,
Uma conversa divertida sobre a vida
em uma comunidade quilombola
e em um morro.
Em nossas mãos

ENCONTRO
• Mariana Otero - diretora do filme
Em nossas mãos

Domingo, 14 de julho
// Sessão Infantil //
• Disque Quilombola •

de David Reeks
Brasil, documentário, 13’, 2012,

// Resistências //
14h30

11h00 // Classificação: Livre
• A mula teimosa •
de Helio Villela Nunes
Brasil, ficção, 15’, 2011

• Patakès •

de Julie Rembauville e Nicolas BiancoLevrin // França, animação, 10’, 2012

• Em outro Lugar •

de Julie Rembauville & Nicolas BiancoLevrin // França, animação, 4’, 2008

de Christian Rouaud
França, documentário,118’, 2011
legendado // Classificação: 10 anos
Em 1971, o governo francês anunciou a
expansão de um campo de treino militar
no Larzac. As lutas pelo direito à terra e
por um mundo desmilitarizado levaram
a que milhares de pessoas se juntassem
em uma luta mítica que durou dez anos.

Roda de conversa
• Eros Sana - ONG Les Petits Débrouillards
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Vamos Todos para Larzac:
O Nascimento da Luta Ecológica

Patakès

Quem se importa?

// Encerramento //
Alternativas, outra governança
outros caminhos de cidadania
Quem se importa?

Quem se importa?

Roda de conversa
• Vinicius de Paula Machado - Hub Rio
• François Morillion - projeto Veja

Vamos Todos para Larzac: O Nascimento da Luta Ecológica

COMO POSSO COLABORAR COM O PLANETA?

Equipe “Mostra Social em Movimentos”

Aqui vão algumas dicas de como fazer nossa parte.

Coordenação geral e curadoria: Erika Campelo e Carolina Dias
Produção Rio de Janeiro: Tatiana Dutra Perez
Produção França: Laura Boniface
Estagiária de produção França: Monique Santos
Estagiária de produção Rio: Luiza Coutinho
Legendagem e cópias: Em Quadro
Assessoria de imprensa: Cláudia Oliveira
Designer Gráfico: Antoine Olivier

1. BIODIVERSIDADE - Podemos colaborar com a conservação
da biodiversidade praticando o consumo consciente; economizando
água e energia; reciclando lixo.
Ajude a fauna: Não compre animais silvestres. Este é um comércio
ilegal e um dos mais prejudiciais à biodiversidade brasileira.
Ajude as florestas: Como cidadão, você também pode participar,
por exemplo, engajando-se em campanhas de organizações da sociedade
civil.
2. CLIMA - Áreas verdes bem cuidadas reduzem o aquecimento
da temperatura em excesso. Que tal investir em criar um jardim na sua
casa ou prédio? As praças da sua vizinhança podem ser mais arborizadas
e melhor cuidadas? Isso também é qualidade de vida!
3. MOBILIDADE URBANA - Para buscar as crianças na escola combinar
as caronas com pais de outros alunos reduz o número de carros nas
ruas, contribui para combater o aquecimento global e economiza tempo
e dinheiro!
IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas
www.ipe.org.br

PRODUÇÃO

Agradecimentos
A todo(a)s diretores, produtores dos filmes; aos convidados
e participantes dos debates; a equipe do consulado francês
no Rio de Janeiro; ao Deputado francês Sergio Coronado;
e a todos aqueles que de alguma maneira nos possibilitaram
realizar a mostra.

APOIO

Patrocínio
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de Mara Mourão
Brasil, documentário, 93’, 2009,
legendado // Classificação: Livre
Filmado em 7 países diferentes:
Brasil, Peru, USA, Canadá, Tanzânia,
Suiça e Alemanha. “Quem se importa”
é um filme que traça o perfil
de empreendedores sociais no Brasil
e no Mundo.
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