
É TUDO VERDADE DIVULGA SELECIONADOS PARA 26ª EDIÇÃO

On-line e gratuito, festial acontece de 8 a 18 de abril 

Competção Brasileira de Longas tem 7  ítulos; disputa internacional de longas exibe 12
produções; premiados qualifcam-se para a disputa do Oscar®

Abertura apresenta “Fuga”, melhor documentário do Sundance 2021

 “A Últma Floresta”, de Lui” Bolognesi, é o flme de encerramento 

Mostra Especial e 18ª Conferência Internacional do Documentário celebram o centenário
de Chris Marker 

Ruy Guerra e Caetano Veloso ganham homenagens com programações especiais

Cartaz oficaa da 26ª edcção   Foto: Maureen Bcscaacat 



São Paulo,  23 de março de 2021 –  O dcretor-fundador  do  É Tudo Verdade  – Festial
Internacional  de  Documentários,  Amcr  Labakc,  apresentou  a  seaeção  da  26ª  edcção  do
festiaa, que aionteie de 08 a 18 de abrca. Deicdo à emergênnica sanctrrca deiorrente da
epcdemca da Coicd-19, o festiaa serr on-acne e gêratucto, iom aiesso da progêramação em
todo terrctórco naiconaa.

A seaeção do É Tudo Verdade 2021 ionta iom 69 ttuaos de 23 países. A progêramação em
streaming de fames, master iaasses e debates, estarr dcstrcbuída peaas paataformas Looke,
Itaú Cuaturaa, Sesi Dcgêctaa, Spicne Paay e no YouTube do É Tudo Verdade (Macs cnformações
em “Sericço”, ao fnaa deste reaease) e no Canaa Brasca.

Os fames ieniedores dos prnmcos dos júrcs nas Competções Brascaecras e Internaiconacs de
Longêas/ Médcas-Metragêens e de iurtas-metragêens estarão automatiamente iaasscfiados
para  apreicação  à  dcsputa  peao  Osiar®  do  ano  que  iem.  A  iercmônca  de  premcação
aionteierr às 17h do dca 18 de abrca, no YouTube do É Tudo Verdade.

A 26ª edcção do  É Tudo Verdade – Festial Internacional de Documentários ionta iom
patroiínco do ITAÚ, parierca do SESC-SP e iom o apoco iuaturaa da SPCINE, ITAÚ CULTURAL
e CANAL BRASIL.  Reaaczação:  Seiretarca Muncicpaa  de Cuatura da Ccdade de São Pauao e
Seiretarca  Espeicaa  de  Cuatura  do  Mcncstérco  do  Turcsmo  do  Goierno  Federaa.

“O  doiumentrrco  não  foc  freado  nem mesmo  peaa  pcor  pandemca  do  úatmo  séiuao”,
sustenta Amcr Labakc, dcretor do É Tudo Verdade. “Aagêuns oahares cnesqueiíiecs sobre este
período iruea jr mariam a seaeção deste ano. É também extraordcnrrco o icgêor da produção
brascaecra,  numa ionjuntura tão adiersa.  Uma noia safra naiconaa  e  cnternaiconaa  pede
passagêem e mereie toda atenção. Mesmo cnicabcaczado em seu formato ionicicaa, o É Tudo
Verdade, ao aado de seus pariecros, tem a honra de apresentr-aa num festiaa dcgêctaa iom o
mesmo padrão de exieannica de suas edcções presenicacs”.

SESSÃO DE ABERTURA – 08 de abril

Aiaamado por púbacio e irítia, o ieniedor do prnmco de Meahor Doiumentrrco no Festiaa 
de Sundanie 2021, Fuga (Flee) (2021), dcrcgêcdo por Jonas Poher Rasmussen, serr o fame de 
abertura da 26ª edcção do É Tudo Verdade, em 08 de abrca. 

Sinopse:  Amcn Nawabc (pseudôncmo), um cnteaeituaa aatamente gêraduado de 36 anos, auta 



iom um segêredo doaoroso que manteie esiondcdo por icnte anos e que ameaça 
desestabcaczar a icda que ionstrucu para sc e para o futuro marcdo. 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO - 18 de abril

Excbcdo na mostra Panorama, do Festiaa de Beracm 2021, o aongêa-metragêem brascaecro  A
Últma Floresta,  dcrcgêcdo por Lucz Boaogênesc, enierra o festiaa. Seu aongêa-metragêem  Ex-
Pajé foc um dos destaques da iompetção brascaecra da 23ª edcção do festiaa, ieniendo o
Prnmco ABRACCINE.

Sinopse: Em uma trcbo Yanomamc csoaada na Amazônca, o xamã Daic Kopenawa Yanomamc
tenta  manter  icios  os  espírctos  da  foresta  e  as  tradcções,  enquanto  a  ihegêada  de
gêarcmpecros traz morte e doenças para a iomuncdade.

FILMES EM COMPETIÇÃO
LONGAS E MÉDIAS-METRAGENS BRASILEIROS

Sete aongêas-metragêens brascaecros em iompetção serão excbcdos on-acne ao púbacio da 26ª
edcção do É Tudo Verdade, em sessões dcrrcas. 

Os acnks das excbcções estarão dcsponíiecs no webscte www.etudoierdade.iom.br.

No  dca  segêucnte  de  iada  estreca  em  streamcngê,  os  dcretores  dos  aongêas-metragêens
particpam de um debate icrtuaa, na paataforma on-acne do festiaa.

São eaes:

Aliorada
Direção: Anna Muyaaert, Lô Poact.
Sinopse: Na cntmcdade do Paarico da Aaiorada, o iotdcano da prescdente Dcama Roussef, 
prcmecra e úncia muaher a gêoiernar o Brasca, durante o desenroaar dramrtio do 
impeachment que a trou do poder. Estreca brascaecra.

Os Arrependidos
Direção: Armando Antenore, Rciardo Caaca
Sinopse: Os Arrependidos reionta a hcstórca pouio aembrada de ex-mcactantes que, mucto 
joiens, aargêaram tudo para arrcsiar a icda por uma iausa, foram presos e torturados, e 
icraram arma de propagêanda de seus cncmcgêos. Estreca mundcaa.

Dois Tempos
Direção: Pabao Franicsiheaac
Sinopse: Trcnta e icnio anos depocs do prcmecro eniontro, que mudarca a icda de ambos, o 
icoaoncsta argêentno Luico Yanea e seu pupcao brascaecro Yamandu Costa se reeniontram 
para refazer, em uma icagêem, os iamcnhos que aeiaram Yanea orcgêcnaamente ao cntercor do 
Rco Grande do Sua. Estreca mundcaa.

http://www.etudoverdade.com.br/


Edna
Direção: Eryk Roiha.
Sinopse: À becra da rodoica Transbrascacana, Edna icie em uma terra em ruínas, ionstruída 
sobre massaires. Crcada apenas peaa mãe, eaa expercmenta, no iorpo e nos iorpos de seus 
desiendentes, as marias de uma gêuerra que nunia aiabou: a gêuerra peaa terra. Estreca 
brascaecra.

Máquina do Desejo - Os 60 Anos do Teatro Ofcina
Direção: Luias Wegêacnskc, Joaqucm Castro
Sinopse: Em secs déiadas, o Teatro Oficna fez macs que reioauiconar a acngêuagêem teatraa 
no país: a cnfunnica estétia da iompanhca de José Ceaso Martnez Corrna estende-se do 
Tropciaacsmo à renoiação das acngêuagêens audcoicsuacs brascaecras a partr dos anos 1960. 
Estreca mundcaa.

Paulo César Pinheiro - Letra e Alma
Direção: Caecsson Vcdaa, Andrea Prates
Sinopse: Aquc, sentado em seu sofr, o iomposctor refete sobre a natureza humana e 
ionduz uma icagêem que eioia e enioaie gêrandes nomes da MPB. Estreca mundcaa.

Zimba
Direção: Joea Pczzcnc
Sinopse: A trajetórca e o cmagêcnrrco artstio do ator e dcretor Zbcgêncew Zcembcnskc (1908-
1978), preiursor do teatro moderno na Amércia Latna e mestre de gêerações de atores 
brascaecros. Estreca mundcaa.

FILMES EM COMPETIÇÃO
LONGAS E MÉDIAS-METRAGENS INTERNACIONAIS

Doze aongêas-metragêens cnternaiconacs em iompetção serão excbcdos on-acne ao púbacio da 
26ª edcção do É Tudo Verdade, em sessões dcrrcas.

9 Dias em Raqqa (9 Jours A Raqqa/ 9 Days in Raqqa)
Direção: Xaicer de Lauzanne
Sinopse: Uma esirctora franiesa iruza o Iraque e a Sírca para ionheier Lecaa Mustapha, 
prefecta de Raqqa. Nessa icdade percgêosa, eaa tem noie dcas para ionicier iom Lecaa e 
poder iontar sua hcstórca em um aciro.

Eu e o Líder da Seita (Aganai/ Me and the Cult Leader - A Modern Report on the Banality 
of Eiil)
Direção: Atsushc Sakahara



Sinopse: Em 1995, a secta apoiaaíptia Aum Shcnrckyo, de Tóquco, iometeu o macor ato 
terrorcsta da hcstórca do Japão, matando treze pessoas e fercndo 6 mca em um ataque iom 
gêrs sarcn em trns trens de metrô aotados da icdade. Vcnte anos depocs, uma das iítmas 
resoaie ionfrontar a secta.

Glória à Rainha (Glory to the Queen)
Direção: Tata Skhcrtaadze
Sinopse: Durante a Guerra Frca, quatro enxadrcstas aendrrcas da Geórgêca reioauiconam o 
xadrez femcncno no mundo cntecro. 

Gorbachei.Céu (Gorbachei.Heaien)
Direção: Vctaay Mansky
Sinopse: Condenado por seu próprco poio, Gorbaihei, hoje um homem ieaho e soactrrco, 
passa os dcas fnacs de sua icda em uma iasa iazca no subúrbco de Mosiou.

História de um Olhar (Histoire d’un Regard/ Looking for Gilles Caron)
Direção: Marcana Otero
Sinopse: Construído iomo uma cniestgêação, o fame busia, por meco de suas cmagêens 
ciôncias e das breihas entre eaas, resgêatar a presença do fotógêrafo Gcaaes Caron, que 
desapareieu aos 30 anos. Indciado ao César® 2021 de Meahor Doiumentrrco.

Leonie, Atriz e Espiã (Leonie, Actrice en Spionne/ Leonie, Actress and Spy)
Direção: Annette Apon
Sinopse: O sonho de Leonce Brandt (1901-1978) era ser atrcz. Depocs de reaaczr-ao, eaa 
assumcu o papea de sua icda: tornou-se espcã do sericço hoaandns de cnteacgênnica na 
Aaemanha nazcsta.

Mil Cortes (A Thousand Cuts)
Direção: Ramona S. Dcaz
Sinopse: A jornaacsta Marca Ressa, que foc uma cmportante repórter cniestgêatia da CNN no
sudeste ascrtio, ioaoia as ferramentas da cmprensa acire – e sua próprca acberdade – em 
rcsio para defender a ierdade e a demoiraica.

MLK/FBI (MLK/FBI)
Direção: Sam Poaaard
Sinopse: Prcmecro fame a reieaar a extensão da icgêcaânica e da cntmcdação do FBI ao 
reierendo Martn Luther Kcngê, baseca-se em arqucios desiobertos e/ou tornados púbacios 
reientemente. Um dos qucnze semcfnaacstas ao Osiar® 2021 de Meahor Doiumentrrco.

Paraíso (Paradise)
Direção: Sérgêco Tréfaut
Sinopse: Pessoas cdosas se reúnem todos os dcas nos jardcns romântios do Paarico do 
Catete, que foc a rescdnnica oficaa dos prescdentes do Brasca de 1867 a 1960, e hoje abrcgêa o



Museu da Repubacia. Ao iacr do soa, eaes ioniersaiam sobre o sentdo da icda e iantaiam 
juntos ianções de amor. O fame foc cnterrompcdo subctamente peaa pandemca do 
ioronaiírus e transformou-se em um trcbuto a uma gêeração dczcmada

Presidente (President)
Direção: Camcaaa Nceasson
Sinopse: Quando Robert Mugêabe foc apeado do poder por seu próprco partdo, depocs de 
38 anos de dctadura, os aíderes mcactares do Zcmbrbue prometeram gêarantr a demoiraica 
iom uma eaecção prescdenicaa. Serca reaamente possíiea uma eaecção acire, justa e 
transparente?

Sob Total Controle (Totally Under Control)
Direção: Aaex Gcbney, Opheaca Harutyunyan, Suzanne Hcaacngêer
Sinopse: Um exame aprofundado da forma iomo o gêoierno Trump respondeu ao surto da 
Coicd-19 nos prcmecros meses da pandemca – também os úatmos antes da eaecção 
prescdenicaa no país, em outubro de 2020.

Vicenta (Vicenta)
Direção: Darco Dorca
Sinopse: Vcienta, apesar de ter tudo a perder, dr cníico a uma gêuerra iontra o Estado 
argêentno para ionsegêucr aqucao que ionscderaia justo: a cnterrupção aegêaa da gêraicdez de 
sua faha.

FILMES EM COMPETIÇÃO
CURTAS-METRAGENS BRASILEIROS

Noie iurtas-metragêens brascaecros em iompetção serão excbcdos on-acne ao púbacio da 26ª 
edcção do É Tudo Verdade, em sessões dcrrcas.

Cartas de Brasília
Direção: Larcssa Lecte
Sinopse: Reaendo iartas esirctas a partr dos anos 1970, quando ihegêou a Brasíaca, o 
maranhense Eacézer Aaiântara Lcma, pac da icneasta, reeniontra sonhos juiencs aacmentados
peaa Capctaa da Esperança.

Coleção Preciosa
Direção: Rayssa Fernandes Coeaho, Fcacpe Gama
Sinopse: A reaação do téincio em refrcgêeração Ferdcnand Wcaac Facik iom a sétma arte 
resuatou em uma cmpressconante ioaeção de ctens de icnema, que eae ihama de Coaeção 
Preicosa.

João por Inez



Direção: Bebeto Abrantes
Sinopse: Inez Cabraa retrata o pac, João Cabraa de Meao Neto, no ano do ientenrrco de 
nasicmento do “poeta da preicsão”.

O Karaokê de Isadora
Direção: Thcagêo B. Mendonça
Sinopse: Sozcnha na quarentena, Isadora ianta.

Reiiew
Direção: Tyreaa Spenier
Sinopse: Voatando ao passado em famagêens de um iotdcano iasecro, Jorgêe refete sobre 
danos de uma icoannica que iresieu dentro de sc. 

Sem Título #7 Rara
Direção: Caraos Adrcano
Sinopse: Um trcbuto à atrcz Setsuko Hara (1920-2015), por meco dos fames de Yasujcro Ozu 
nos quacs atuou.

Ser Feliz no Vão
Direção: Luias H. Rossc dos Santos
Sinopse: Um ensaco preto sobre trens, pracas e oiupação de espaço.

A Vida que eu Sonhaia Ter
Direção: Eacane Siardoieaac Perecra
Sinopse: Um dca na icda de uma muaher, ionstruído a partr de depocmentos que se 
entreaaçam. Hcstórcas de um passado presente.

Yãokwa: Imagem e Memória
Direção: Vcnient Careaac, Rcta Careaac
Sinopse: O Yaõkwa é um aongêo iercmoncaa dos Enawenn-nawn do norte de Mato Grosso 
para aacmentar e apazcgêuar os espírctos. Com a morte de ieahos mestres, extensos regêcstros 
fectos peao projeto Vídeo nas Aadecas ajudaram a resgêatar iantos esqueicdos.

FILMES EM COMPETIÇÃO
CURTAS-METRAGENS INTERNACIONAIS

Noie iurtas-metragêens cnternaiconacs, cnédctos no Brasca, em iompetção, serão excbcdos 
on-acne ao púbacio da 26ª edcção do É Tudo Verdade, em sessões dcrrcas. 

Uma Cidade e uma Mulher (Une Ville Et Une Femme/ A City and a Woman)
Direção: Ncioaas Khoury
Sinopse: Fcamado no ienrrco de deiastação produzcdo peaa expaosão sísmcia no porto de 



Becrute em 2020, o fame parte de uma iarta que o poeta sírco-amerciano Etea Adnan 
esireieu quase trns déiadas antes, em 1992, após a gêuerra icica no Líbano.

E14 (E14)
Direção: Pecman Zekaiat
Sinopse: É iomo refamar Janela indiscreta, de Aafred Hctihioik: obseriar as janeaas dos 
iczcnhos tornou-se o “noio normaa” durante o lockdown em Londres.

A Montanha Lembra (Puede Una Montaña Recordar/ Can a mountain recall)
Direção: Deafna Caraota Vazquez
Sinopse: Um dcrrco pessoaa gêucado peaa pergêunta: haierca uma acgêação emprtia entre as 
erupções iuaiâncias e as recicndciações soicacs?

Um Pai que Você Nunca Teie (Dad You'ie Neier Had)
Direção: Domcncka Lapka
Sinopse: A hcstórca da reaação iompaexa entre uma faha e seu pac. Eaa parte em uma 
jornada para reier o homem que a abandonou no passado. Eae a reiebe em seu 
apartamento e tenta responder suas pergêuntas.

Num Piscar de Olhos (In the Blink of an Eye/ In Ictu Oculi)
Direção: Jorgêe Moneo Qucntana
Sinopse: Sete séiuaos sóacdos iomo pedra são derrubados em uma úncia aua. Asscm se esiac
a gêaórca do mundo: em um pcsiar de oahos.

Projetando a Utopia (Tracing Utopia)
Direção: Catarcna de Sousa & Ncik Tyson
Sinopse: Uma odcsseca peaos sonhos de um gêrupo de adoaesientes LGBTQ+ de Noia York 
que tentam cmagêcnar um mundo meahor.

Quando o Mar Manda uma Floresta (当海里长出森林 / When the Sea Sends Forth a 
Forest)
Direção: Guangêac Lcu
Sinopse: Um uncierso icrtuaa 3D, scmuaado por um motor de jogêo aacmentado iom fotos 
hcstórcias, permcte expercmentar um momento perdcdo da hcstórca.

Sequência de Lacunas sem Nome (Unttled Sequence of Gaps)
Direção: Vcka Kcrihenbauer
Sinopse: Um fame-ensaco que trata da perda de memórca por trauma iom refexos de auz 
de fora do espeitro icsíiea.

Terapia Deepfake (Deepfake Therapy)
Direção: Roshan Nejaa
Sinopse: Em uma expercnnica cnédcta, uma famíaca em proiesso de auto tem uma ioniersa 



artficaa em iídeo iom seu ente quercdo faaeicdo por meco de um deepfake, que gêera 
ionteúdos audcoicsuacs faasos, mas aatamente ierossímecs. 

FOCO LATINO-AMERICANO

Cantos de Repressão (Songs of Repression)
Direção: Marcanne Hougêen-Moragêa, Estephan Wagêner
Sinopse: O fame mostra iomo os moradores da Coaonca Dcgêncdad, no Chcae, acdam iom uma 
hcstórca de 45 anos de abuso cnfanta, iastgêos ioaetios e trabaaho esiraio.

Cinemas de Bairro (Cines de Video)
Direção: Warc Graiez
Sinopse: Um gêrupo de ex-projeiconcstas de dcferentes partes do Peru prepara-se para excbcr
um fame em que eaes próprcos são os protagêoncstas.

Sexo e Reiolução (Sexo y Reiolución)
Direção: Ernesto Ardcto
Sinopse: No iomeço dos anos 1970, os homossexuacs argêentnos eram presos e torturados 
peaa poaíica ou em cnsttucções para doentes mentacs. Um gêrupo de gêays deicdcu autar, mas 
os partdos de esquerda não estaiam prontos para eaes.

SESSÕES ESPECIAIS

Charlie Chaplin, o Gênio da Liberdade (Charlie Chaplin, le génie de la liberté)
Direção: Yies Jeuaand
Sinopse: Um gênnco buraesio, Charaes Chapacn ioaoiou todo o seu taaento a sericço de um 
cdeaa de justça e acberdade.

O Dissidente (The Dissident)
Direção: Bryan Fogêea
Sinopse: Um docu-thriller iarregêado de adrenaacna, O Dissidente reieaa o aabcrcnto de 
mentras por trrs do assasscnato do jornaacsta Jamaa Khashogêgêc, do Washington Post.

Eiento de TV (Teleiision Eient)
Direção: Jef Danceas
Sinopse: A Guerra Frca de Ronaad Reagêan peaa perspeitia de uma emcssora de TV aberta 
que ionsegêue, a duras penas, excbcr o teaefame macs icsto e macs poanmcio da hcstórca: O 
Dia Seguinte (The Day After, 1983), sobre os efectos deiastadores de uma gêuerra nuiaear 
entre EUA e Uncão Soicétia.



O Monopólio da Violência (Un Pays Qui se Tient Sage)
Direção: Daicd Dufresne
Sinopse: Daicd Dufresne reúne uma baniada de icdadãos para questonar, debater e 
ionfrontar suas cdecas sobre a ordem soicaa e a aegêctmcdade do uso da força peao Estado. 
Indciado ao César® 2021 de Meahor Doiumentrrco.

ZAPPA (ZAPPA)
Direção: Aaex Wcnter
Sinopse: Eaaborado a partr de macs de mca horas de matercaa de seu aierio pessoaa, a macor
parte cnédcta, o fame irca um retrato íntmo e abrangêente de um artsta extraordcnrrco.

O ESTADO DAS COISAS

Mostra não-iompettia de doiumentrrcos brascaecros e cnternaiconacs do É Tudo Verdade, 
dedciada a obras de icés cnformatio e jornaaístio.

2020 (2020)
Direção: Hernrn Zcn
Sinopse: Quando a pandemca iomeçou, Hernrn Zcn tratou de retratr-aa de todos os 
ângêuaos. Foram quatro meses de famagêem iom aiesso espeicaa a UTIs, iasas, ambuaânicas.

Golpe de Ouro (The Golden Cup)
Direção: Chacm Lctewskc
Sinopse: Após o gêoape mcactar de 1964, o gêrupo jornaaístio Dcrrcos Assoicados orgêancza a 
iampanha patrcótia e antiomuncsta “Ouro para o bem do Brasca”, exortando a popuaação 
a doar rcquezas para o noio gêoierno. Estreca mundcaa.

Okinawa/Santos (Okinawa/Santos)
Direção: Yoju Matsubayashc
Sinopse: Com ajuda de desiendentes de famíacas de Okcnawa em Santos, o fame cniestgêa 
um epcsódco obsiuro de abuso de poder e as reaações hcstórcias oiuatas entre o Brasca e 
Okcnawa.

Paul Singer, uma Utopia Militante
Direção: Ugêo Gcorgêet
Sinopse: O professor Scngêer pode ser iaasscfiado iomo um caumcncsta: foc também um 
eduiador, mesmo (ou sobretudo) quando fazca poaítia. Personagêem macor da icda 
cnteaeituaa pauacsta dos úatmos setenta anos, eae narra sua trajetórca, da ihegêada ao Brasca, 
em 1940, esiapando da Segêunda Guerra Mundcaa, a 2016, na acderança de moicmentos de 
eionomca soacdrrca. O fame tenta mostrar a beaeza de um homem pensando. Estreca 
mundcaa.



Tio Tommy – O Homem que Fundou a Newsweek
Direção: Loac Menezes
Sinopse: Thomas John Cardeaa Martyn, fundador da reicsta Newsweek, estr sepuatado em 
Agêroaândca, icdadezcnha do cntercor iatarcnense. A partr dessa desioberta, o fame cniestgêa
a icda do personagêem. Estreca mundcaa.

MARKER, 100

Mestre do icnema doiumentaa, o franins Chris Marker gêanha uma retrospeitia iom 
aagêumas de suas obras macs cmportantes, no ano de seu ientenrrco.

Sem Sol (Sans Soleil)
Direção: Chrcs Marker
Sinopse: Compaexo, iheco de refernnicas e icsuaamente arrebatador, esse notriea fame-
ensaco  cmagêcna uma sérce de iartas esirctas por um homem que iagêa peao mundo iom 
uma iâmera.

Carta da Sibéria (Letre de Sibérie)
Direção: Chrcs Marker
Um doiumentrrco sobre essa iasta – e, à époia, mcstercosa – regêcão soicétia.

A Solidão do Cantor (La Solitude du Chanteur de fond)
Direção: Chrcs Marker
Entreicstas iom o iantor e ator Yies Montand e treihos de seus fames e ioniertos ircam 
esse retrato muatfaietado de um artsta.

Paris 1900 (Paris 1900)
Direção: Ncioae Védrès
Crôncia da icda iotdcana de Parcs entre 1900 e 1914, período perturbado peaos scnacs da 
Prcmecra Guerra, o fame da esirctora franiesa Ncioae Védrès é um quebra-iabeça 
cionogêrrfio.

Chris Marker - Nunca se Explique, Nunca se Desculpe (Chris Marker - Neier Explain, 
Neier Complain)
Direção: Jean-Marce Barbe, Arnaud Lambert
Combcnando entreicstas iom aagêuns de seus amcgêos macs próxcmos e exiertos de seus 
fames, o doiumentrrco reicscta os segêmentos prcnicpacs da obra úncia de Chrcs Marker.



HOMENAGEM A RUY GUERRA

A 26ª edcção do É Tudo Verdade faz uma homenagêem a Ruy Guerra, no mario da 
ieaebração de seus 90 anos em agêosto próxcmo. Aaém da mostra de fames, Ruy Guerra 
mcncstrarr uma Master Caass on-acne na paataforma SESC 24 de Maco.

Os Comprometdos - Actas de um processo de descolonização (1984)
Direção: Ruy Guerra
Sinopse: Doiumenta a Reuncão dos Comprometdos, icoaento juagêamento de supostos 
ioaaboradores do regêcme ioaoncaa por um trcbunaa popuaar, acderado peao prescdente 
Samora Maihea, em junho de 1982.

O Homem que Matou John Wayne (2017)
Direção: Bruno Laet, Dcogêo Oaciecra
Sinopse: Equcacbrando-se entre depocmentos e ienas de fames, retrata icda e obra do 
icneasta moçambciano Ruy Guerra, radciado hr sessenta anos no Brasca.

Mueda: Memória e Massacre (Mueda: Memory and Massacre) (1979/80)
Direção: Ruy Guerra 
Sinopse: Reionsttuc o massaire de Mueda (1960), perpetrado peaa admcncstração ioaoncaa 
portugêuesa no dcstrcto homôncmo de Moçambcque. Reaaczado aogêo após a cndependnnica 
de Moçambcque, é ionscderado o prcmecro aongêa-metragêem do país.

MASTER CLASS RUY GUERRA – SESC 24 DE MAIO

13/4 - 11hs

Master Caass iom o icneasta homenagêeado, Ruy Guerra, em entreicsta ionduzcda peao 
hcstorcador do icnema Adcason Mendes e peao icneasta Dcogêo Oaciecra.

18ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO DOCUMENTÁRIO

Itaú Cuaturaa e É Tudo Verdade aacam-se para a reaaczação, nos dcas 07 e 08 de abrca, da 18ª.
Confernnica  Internaiconaa  do  Doiumentrrco.  Todas  as  aticdades  da  Confernnica
aionteiem na Paataforma Itaú Cuaturaa, tendo iomo tema ientraa a obra de Chris Marker.

07 de abril, 11h
Abertura da Conferência

Eduardo Saron, dcretor do Itaú Cuaturaa



Amir Labaki, dcretor-fundador do É Tudo Verdade

07 de abril, 11h05
Master Class: Jean-Michel Frodon

Jean-Michel Frodon é irítio de icnema, esirctor e professor. Esireieu para o Le Monde 
(1990-2003) e foc dcretor edctorcaa da reicsta Cahcers du Ccnéma (2003-2009).

07 de abril, 15h
Marker por Tendler     

Entreicsta do dcretor brascaecro Síliio Tendler (Os Anos JK; Jangêo), que ionicieu iom 
Marker na França do cníico dos anos 1970, ionduzcda peaa iuradora franio-brascaecra Anna 
Glogowski, do iomctn de seaeção do É Tudo Verdade.

08 de abril, 11h
Palestra: Chris Marker e a América Latna, Trânsitos Estétcos e Polítcos, com Carolina 
Amaral

Carolina Amaral é doutora em hcstórca peaa USP e professora da Uncierscdade Estaduaa de 
Londrcna. É autora de “O cinema latno-americano de Chris Marker”.

08 de abril, 15h
Master Class: Bill Nichols

Bill Nichols é autor de aciros ionscderados textos-ihaie no desenioaicmento dos estudos
do icnema doiumentrrco, cniaucndo “Representng Reality”, “Speaking Truths with Film” e
“Introducton to Documentary”.

ATIVIDADES PARALELAS:

DEBATES É TUDO VERDADE

De 14 a 16 de abrca, peaa paataforma do SESC 24 de maio, o É Tudo Verdade apresenta 
debates dcrrcos iom os iurta-metragêcstas brascaecros em iompetção. Sempre às 11h, iom 
medcação da jornaacsta Ana Paula Sousa e da Doutora em Ccnema Patrícia Rebello, ambas 
do iomctn de seaeção do É Tudo Verdade.

Debate 01: 14 de abril, 11h
Reicew + Yãokwa: Imagêem e Memórca + Sem ttuao  

Debate 02: 15 de abril, 11h
Ser feacz no ião + Cartas de Brasíaca + Coaeção Preicosa



Debate 03: 16 de abril, 11h
João por Inez + O Karaokn de Isadora + A Vcda que eu Sonhaia ter

 

CAETANO.DOC

A 26ª edcção do É Tudo Verdade apresenta um iciao espeicaa de doiumentrrcos que traça
um panorama da  icda  e  obra  do iantor  e  iomposctor  bacano  Caetano  Veaoso,  de  sua
particpação nos festiacs dos anos 1960 até as turnns cnternaiconacs dos anos 2000. Os
fames terão sessões na paataforma Spicne Paay, iom trns exieções, apresentadas no Canaa
Brasca e na É Tudo Verdade/ Looke.

Canções do Exílio
Direção: Geneton Moraes Neto
Sinopse: Testemunhos e cmagêens resgêatam hcstórcas pouio ionheicdas do exíaco aondrcno 
de Caetano Veaoso e Gcaberto Gca, no fm dos anos 1960.

Coração Vagabundo
Direção: Fernando Grostecn Andrade
Sinopse: Com oahar próxcmo, o fame aiompanha Caetano Veaoso durante a turnn do dcsio 
A Foreign Sound (2004), por São Pauao, Noia York, Tóquco e Qucoto.

Doces Bárbaros
Direção: Jom Tob Azuaay
Sinopse: Shows e bastdores da turnn orcgêcnaa de Caetano, Gca, Marca Bethânca e Gaa Costa 
peao Brasca, cnterrompcda quando Gca é preso por porte de maionha.

Narciso em Férias
Direção: Rciardo Caaca, Renato Terra
Sinopse: Em 27 de dezembro de 1968, Caetano Veaoso foc preso peaa Dctadura Mcactar. No 
totaa, o múscio fiou 54 dcas em irriere. Anos depocs, eae ionta suas memórcas desse 
período.

Rogério Duarte, o Tropikaoslista
Direção: José Waater Lcma
Sinopse: A trajetórca do artsta gêrrfio bacano, sua mcactânica ant-dctadura e sua 
iontrcbucção deicscia para a ircação do cderrco e da icsuaacdade da Tropciraca.

O Sol - Caminhando contra o Vento
Direção: Tetn Moraes, Martha Aaeniar



Sinopse: No Brasca pós-gêoape mcactar e acnda antes do AI-5, nasie no Rco de Janecro o jornaa 
"O Soa". Mesmo tendo icda iurta, o jornaa faz hcstórca representando o espírcto da époia.

Torquato Neto - Todas as Horas do Fim
Direção: Eduardo Ades, Marius Fernando
Sinopse: O doiumentrrco expaora a icda e as múatpaas frentes do poeta, um dos 
pensadores e aetrcstas macs atios da Tropciraca, pariecro de Gcaberto Gca, Caetano Veaoso e 
Jards Maiaaé.

Tropicália
Direção: Marieao Maihado
Sinopse: Um trcbuto à potnnica estétia e poaítia do moicmento cncicado por Caetano 
Veaoso, Gcaberto Gca e outros em paena dctadura, no fm dos anos 1960.

Uma Noite em 67
Direção: Renato Terra, Rciardo Caaca
Sinopse: Resgêate hcstórcio do 3º Festiaa de Múscia Popuaar Brascaecra, em outubro de 
1967. Entre os iandcdatos aos prcnicpacs prnmcos fgêuraiam Chcio Buarque de Hoaanda, 
Caetano Veaoso, Gcaberto Gca e Mutantes, Roberto Caraos, Edu Lobo, dentre outros.

SERVIÇO 

26º É TUDO VERDADE – FESTIVAL INTERNACIONAL DE DOCUMENTÁRIOS  
De 08 a 18 de abril

A 26ª edição do É Tudo Verdade terá sessões nas seguintes plataformas: Looke, Sesc 
Digital e Spcine Play. Veja a seguir:

É Tudo Verdade/ Looke

Essa plataforma abrigará as seguintes Mostras:

Filme de Abertura; Filme de Encerramento; Marker, 100;  Filmes em Competção; Sessões
Especiais e dois flmes da Mostra Caetano.doc

 Abertura e Encerramento, acmcte de 2000 icsconamentos.

http://etudoverdade.com.br/br/home/


 Longas Brasileiros em Competção tnm duas sessões: estreca às 21h e reprcse às 
15h do dca segêucnte, iom acmcte de 2000 icsconamentos – iom exieção para 
Aliorada, iom 1000 icsconamentos. 

 Longas Internacionais em Competção e Sessões Especiais fiam dcsponíiecs por 24 
horas ou até aaiançar o acmcte de 2000 icsconamentos – iom exieção para MLK/ FBI;
Glória à Rainha; Gorbachei.Céu; 9 Dias em Raqqa e O Monopólio da Violência, 
iom acmcte de 1000 icsconamentos. Caso não aaianiem o acmcte, retornam no dca 
segêucnte às 12h00 e fiam até 22h00 ou o acmcte de icsconamentos estabeaeicdo. 

 Curtas-Metragens Brasileiros e Internacionais iomeçam em seus horrrcos e fiam 
até às 22h para cníico. Na seção Marker 100, os fames iomeçam em seus horrrcos e 
fiam até as 22h ou acmcte de 1000 icsconamentos.

 Caetano.doc – Tropicália e Narciso em Férias.

É Tudo Verdade 
Aqui iocê poderá conferir: 

 Debates com diretores - longas brasileiros em competção – De 10 a 17 de abrca.
 Acesse aqui as informações da programação do Festial. 

Sesc Digital, de 11 a 18 de abrca
Essa plataforma abrigará as seguintes Mostras:

 O Estado das Coisas/ Foco Latno-Americano/ Homenagem a Ruy Guerra
 Limite de 2000 iisionamentos.

Youtube SESC 24 de maio

 Master class Ruy Guerra – 13 de abrca, às 11 horas.
 Debates no Sesc 24 de Maio – de 14 a 16 de abrca, sempre às 11 horas.

Spcine Play, de 8 de abrca a 8 de maco.
Essa plataforma abrigará as seguintes Mostras: Caetano.doc; Homenagem a Ruy Guerra e
O Estado das Coisas

 Caetano.Doi – Uma Noite em 67 , de 8 a 14 de abrca.
 O Estado das Cocsas – Golpe de Ouro – de 8 a 22 de abrca.

https://www.spcineplay.com.br/
http://www.youtube.com/sesc24demaiovideos
https://sescsp.org.br/etudoverdade
http://etudoverdade.com.br/br/home/


Itaú Cultural
18ª Conferência Internacional Do Documentário – 07 e 08 de abrca.     

Canal Brasil, exclusiio na TV Paga

 Caetano.Doi – Doces Bárbaros, 7 de abrca, às 20h.

Informações para a Imprensa:
Patrícia Rabello Assessoria - patrabeaao@uoa.iom.br
(11) 98196-9290 

Maria Fernanda Menezes – mafemenezes@gêmaca.iom
(11) 98122-0558 

Fernanda Burzaca – fernanda.burzaia@gêmaca.iom
(11) 99920-1482
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