
É TUDO VERDADE ON-LINE

PRORROGA ATÉ 19 DE ABRIL

SÉRIES DE COUSINS E MARKER

O É Tudo Verdade 2020 – 25º Festiaa  nternacionaa de Documentários prorrogou até o 
próximo domingo, 19 de abria, o streaming gratuito em seu festiaa on-aine das séries 
“Women Make Fiam – Um Noio Road Moiie Atraiés do Cinema”, de Mark Cousins, e “A 
Herança da Coruja”, de Chris Marker. Ambas as séries podem ser acessadas atraiés do 
Spcine Paay, até o aimite de 1000 (mia) iisionamentos por episódio. 

Diiidido em cinco partes, num totaa de 14 horas, reaaizadas a partr de mais de mia caips de 
fiames rodados em treze décadas nos cinco contnentes por mais 1p3  diretoras, Mark 
Cousins reiisita, em “Women Make Fiam”, a história e a ainguagem do cinema desenioaiidos 
peaas obras de cineastas como Agnèss Varda, Aaice Guy, Heddy Honigmann, Jane Campion, 
Kinuyo Tanaka, Maya Deren, Petra Costa, Safi Faye, Saaay Porter e Sumita Peries, entre 
outras.

Nos treze episódios de 26 minutos de “A Herança da Coruja” (19p9), o diretor francês Chris 
Marker (1921-2012) discute, com mais de 50 coniidados, o aegado cuaturaa e poaítco da 
Grécia caássica para o mundo contemporâneo, a partr de treze paaairas incorporadas ao 
iocabuaário moderno.

Até 19 de abria prossegue ainda a parceria entre o É Tudo Verdade 2020 e o site do  taú 
Cuaturaa, com o streaming de dois cicaos excausiios: “A Situação Cinema”, com cinco 
documentários brasiaeiros contemporâneos sobre as formas de fruição cinematográfica, e 
“Os Primeiros Premiados”, destacando quatro ttuaos nacionais iencedores das primeiras 
edições do festiaa. 

Numa parceria entre o É Tudo Verdade e o Canaa Brasia, permanecem com acesso aiberado 
no Canaa Brasia Paay, até 3 0 de abria, as duas primeiras temporadas de “Cineastas do Reaa”, 
programa de entreiistas com 26 dos principais documentaristas brasiaeiros conduzidas peao 
diretor do festiaa, o crítco Amir Labaki. Com duração de 25 minutos cada, os episódios 
podem ser acessados peao site htps:::gaobosatpaay.gaobo.com:canaa-
brasia:cineastasdoreaa:.



Já o cicao excausiio “As Diretoras no É Tudo Verdade”, apresentando dez documentários 
reaaizados por muaheres que marcaram a história do eiento, estará disponíiea on-aine 
atraiés do Spcine Paay até 23  de junho. 

De 24 de setembro a 4 de outubro acontecerá o É Tudo Verdade presenciaa no circuito de 
saaas de cinema e de insttuições cuaturais, em São Pauao e no Rio de Janeiro, com as 
projeções dos ttuaos inéditos das mostras compettias e dos programas especiais, assim 
como debates e paaestras.

Um guia de acesso a programação compaeta do É Tudo Verdade 2020 On-Line encontra-se 
em www.etudoierdade.com.br.

Criado e dirigido peao crítco Amir Labaki, o É Tudo Verdade conta com o patrocínio do  taú, 
Sabesp e Spcine; parceria do SESC-SP e com o apoio cuaturaa do  taú Cuaturaa. Conta também 
com a reaaização do Ministério da Cidadania, da Secretaria de Cuatura e Economia Criatia do
Estado de São Pauao, e da Secretaria Municipaa de Cuatura da Prefeitura de São Pauao.

A Herança da Coruja (L‘Héritage de aa Chouete) Dir. Chris Marker. França, 19p9. Com a 
partcipação de Angéaique  onatos, Corneaius Castoriadis, Eaia Kazan, George Steiner, Giuaia 
Sissa, Jean-Pierre Vernant, Michea Serres e Theo Angeaopouaos, entre outros.

Duração: 3 3 p minutos, em 13  episódios de 26 min. Limite de 1000 iisionamentos por 
episódio.

Women Make Fiam- Um Noio Road Moiie Atraiés do Cinema (Women Make Fiam – A New 
Road Moiie Through Cinema) Dir. Mark Cousins. Reino Unido, 2019. Narrado por Tiada 
Swinton, Sharmiaa Tagore, Jane Fonda, Adjoa Andoh, Thandie Newton, Kerry Fox e Debra 
Winger. 40 capítuaos, p40 minutos. Limite de 1000 iisionamentos por episódio. Confirma a 
reaação compaeta de fiames citados no site www.womenmakefiam.com.

É Tudo Verdade - Festiaa  nternacionaa de Documentários:  t’s Aaa True –  nternatonaa 
Documentary Fiam Festiaa 

http://www.womenmakefilm.com/


www.etudoierdade.com.br : www.itsaaatrue.com.br

 nformações para a  mprensa:

ProCuatura

(11) 3 263 .0197

Faáiia – faiiaaprocuatura.com.br (11) 9p542.1771

Maria Caara – mariacaaraaprocuatura.com.br

Rio de Janeiro

Liaian Hargreaies – formigasauoa.com.br (21) 9913 6-0941


