
É TUDO VERDADE DIVULGA A PROGRAMAÇÃO 
COMPLETA DE SUA 26ª EDIÇÃO

De 8 a 18 de abril, o festial apresenta 69 produções exibidas on-line e totalmente
gratuitas  

Os ttulos brasileiros e internaiionais, dentre longas e iurtas-metragens premiados pelo
júri do festial, qualifiam-se para a disputa do Osiar® 2022

Abertura apresenta “Fuga”, de Jonas Poher Rasmussen, eleito melhor doiumentário do
Festial de Suundanie 2021

 “A Últma Floresta”, de Luiz Boolognesi, que mostra a extrema iulnerabilidade das tribos
indígenas brasileiras, é o flme de enierramento 

Mostra Espeiial e 18ª Conferêniia Internaiional do Doiumentário ielebram o ientenário
de Chris Marker 

Ruy Guerra e Caetano Veloso ganham homenagens iom programações espeiiais

Cartaz oficaa da 26ª edcção   Foto: Maureen Bcsscacat 



São  Paulo,  26  de  março  de  2021 –  O  É  Tudo  Verdade  –  Festial  Internacional  de
Documentários, dcvuaga sua programação iompaeta de sua 26ª edcção, que aionteie de 08
a 18 de abrca. Devcdo à emergênica sanctárca deiorrente da epcdemca da Covcd-19, o festvaa
será on-acne e gratucto, iom aiesso da programação para todo o terrctórco naiconaa.

A seaeção do É Tudo Verdade 2021 ionta iom 69 ttuaos de 23 países. A programação em
streaming de fames, master iaasses e debates, estará dcstrcbuída peaas paataformas É Tudo
Verdade/Looke, Sesi Dcgctaa e Spicne Paay; no scte do Itaú Cuaturaa, no ianaa do YouTube do
SESC 24 de Maco; no scte do É Tudo Verdade; e na TV, no Canaa Brasca.

Os fames veniedores dos prêmcos dos júrcs nas Competçções Brascaecras e Internaiconacs de
Longas/ Médcas-Metragens e de iurtas-metragens estarão automatiamente iaasscfiados
para  apreicação  à  dcsputa  peao  Osiar®  do  ano  que  vem.  A  iercmônca  de  premcação
aionteierá 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  Governo  Federaa.

Veja a programação iompaeta:

SESSÃO DE ABERTURA – 8 de abril

É Tudo Verdade/ Looke
08/04 – 21h
Limite de 2000 iisionamentos

Aiaamado por púbacio e irítia, o veniedor do prêmco de Meahor Doiumentárco no Festvaa 
de Sundanie 2021, Fuga (Flee) (2021), dcrcgcdo por Jonas Poher Rasmussen, será o fame de 
abertura da 26ª edcção do É Tudo Verdade, em 08 de abrca. 

Fuga (Flee)
Dcreção: Jonas Poher Rasmussen. Dcnamaria/ França/ Suéica/ Noruega. 90 mcn.
Idcomas: cngaês, dcnamarquês, russo, darc, sueio. Caasscfiação cndciatva: 13 anos.

Sinopse: Amcn Nawabc (pseudôncmo), um cnteaeituaa aatamente graduado de 36 anos, auta 
iom um segredo doaoroso que manteve esiondcdo por vcnte anos e que ameaça 
desestabcaczar a vcda que ionstrucu para sc e para o futuro marcdo. Reiontada peao dcretor 
Jonas Poher Rasmussen, seu amcgo próxcmo, a hcstórca extraordcnárca da vcagem fecta por 

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


Amcn na cnfânica, iomo refugcado afegão, vem à auz peaa prcmecra vez. Hcstórca de 
autodesioberta, a ancmação mostra que só quem ionfronta o passado pode ircar um 
futuro, e só quem para de fugcr de sc mesmo desiobre o verdadecro scgncfiado de ter um 
aar.

SESSÃO DE ENCERRAMENTO - 18 de abril

É Tudo Verdade/ Looke
18/04 – 19h
Limite de 2000 iisionamentos 

Excbcdo na mostra Panorama, do Festvaa de Beracm 2021, o aonga-metragem brascaecro A 
Últma Floresta, dcrcgcdo por Lucz Boaognesc, enierra o festvaa. Seu aonga-metragem Ex-
Pajé foc um dos destaques da iompetção brascaecra da 23ª edcção do festvaa, veniendo o 
Prêmco ABRACCINE.

A Últma Floresta (A Últma Floresta)
Dcreção: Lucz Boaognesc. Brasca. 74 mcn.
Idcoma: Yanomamc. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Em uma trcbo Yanomamc csoaada na Amazônca, o xamã Davc Kopenawa Yanomamc 
tenta manter vcvos os espírctos da foresta e as tradcçções, enquanto a ihegada de 
garcmpecros traz morte e doenças para a iomuncdade. Os jovens fiam eniantados iom os 
bens trazcdos peaos branios; e Ehuana, que vê seu marcdo desapareier, tenta entender o 
que aionteieu em seus sonhos.

FILMES EM COMPETIÇÃO
LONGAS E MÉDIAS-METRAGENS BRASILEIROS

Sete longas-metragens brasileiros em competção serão exibidos on-line ao público da
26ª edição do É Tudo Verdade, em sessões diárias. 
Os Longas Brasileiros em Competção têm duas sessões: estreia às 21h e reprise às 15h do
dia seguinte, com limite de 2000 iisionamentos – com exceção para Aliorada, com 1000
iisionamentos. Os flmes abrem no horário e têm uma hora de tolerância para o início da
sessão – ou até o limite de iisionamentos.

Os links das exibições estarão disponíieis no website www.etudoierdade.com.br.

No  dia  seguinte  de  cada  estreia  em  streaming,  os  diretores  dos  longas-metragens
brasileiros partcipam de um debate iirtual, na plataforma on-line do festial, sempre às
15h.
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São eaes:

Aliorada
Dcreção: Anna Muyaaert e Lo Poact. Brasca. 90 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: acvre

É Tudo Verdade/ Looke
13/4 – 21h
14/4 – 15h
14/4 - Debate

Sinopse: Na cntmcdade do Paaáico da Aavorada, o iotdcano da prescdente Dcama Roussef, 
prcmecra e úncia muaher a governar o Brasca, durante o desenroaar dramátio do 
impeachment que a trou do poder. Rodado entre juaho e setembro de 2016, o fame 
testemunha a tensão e a perpaexcdade que esiaaavam no iíriuao da prescdente, em 
reuncções, teaefonemas cntermcnávecs e sussurros ouvcdos da iozcnha à guarda do paaáico de
Osiar Ncemeyer. Ao mesmo tempo, reveaa uma personaacdade surpreendente nas 
ionversas cnformacs em que Dcama faaa de poaítia, hcstórca, acteratura – e de sc próprca. 
Estreca brascaecra.

Os Arrependidos
Dcreção: Rciardo Caaca, Armando Antenore. Brasca. 74 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: acvre

É Tudo Verdade/ Looke
15/4 – 21h
16/4 – 15h
16/4 - Debate

Sinopse: Em 1970, auge da repressão peaa dctadura mcactar, icnio guerrcahecros presos 
vceram a púbacio renegar a auta armada e eaogcar o regcme. Com a reperiussão das 
deiaaraçções, o governo resoaveu transformar as retrataçções em prátia de Estado. Passou a
torturar oposctores para que fzessem o mea-iuapa. Até 1975, ieria de quarenta presos 
particparam dos aarrependcmentos,, iomo fiaram ionheicdos. Os Arrependidos reionta a
hcstórca pouio aembrada de ex-mcactantes que, mucto jovens, aargaram tudo para arrcsiar a 
vcda por uma iausa, foram presos e torturados, e vcraram arma de propaganda de seus 
cncmcgos. Estreca mundcaa.

Dois Tempos
Dcreção: Pabao Franicsiheaac. Brasca. 93 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: acvre

É Tudo Verdade/ Looke
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12/4 – 21h
13/4 – 15h
13/4 - Debate

Sinopse: Trcnta e icnio anos depocs do prcmecro eniontro, que mudarca a vcda de ambos, o 
vcoaoncsta argentno Luico Yanea e seu pupcao brascaecro Yamandu Costa se reeniontram 
para refazer, em uma vcagem, os iamcnhos que aevaram Yanea orcgcnaamente ao cntercor do 
Rco Grande do Sua. A bordo de um motorhome, iom seus vcoações e suas memórcas, mestre 
e dcsiípuao iruzam a frontecra do Brasca em dcreção a Corrcentes, terra nataa do argentno, 
refetndo sobre as transformaçções trazcdas peaa cnexorávea passagem do tempo. Estreca 
mundcaa.

Edna
Dcreção: Eryk Roiha. Brasca. 64 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 12 anos

É Tudo Verdade/ Looke
16/4 – 21h
17/4 – 15h
17/4 – Debate
 
Sinopse: À becra da rodovca Transbrascacana, Edna vcve 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 guerra que nunia aiabou: a guerra peaa terra. Teicda a 
partr dos reaatos e esirctos de Edna no iaderno que eaa cnttuaou A história de minha vida, 
a narratva híbrcda transcta entre reaa e cmagcnárco, por guerrcahas, desapareicmentos e 
desmatamentos, mas também peaa força de muaheres, rcos e matas que cnscstem em 
sobrevcver. Estreca brascaecra.

Máquina do Desejo - Os 60 Anos do Teatro Ofcina
Dcreção: Luias Wegacnskc e Joaqucm Castro. Brasca. 120 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 16 anos

É Tudo Verdade/ Looke
10/4 – 21h
11/4 – 15h
11/4 – Debate

Sinopse: Em secs déiadas, o Teatro Oficna fez macs que revoauiconar a acnguagem teatraa 
no país: a cnfuênica estétia da iompanhca de José Ceaso Martnez Corrêa estende-se do 
Tropciaacsmo à renovação das acnguagens audcovcsuacs brascaecras a partr dos anos 1960. O 
fame revcscta uma hcstórca que envoave personaacdades iomo Caetano Veaoso, Gaauber 
Roiha, Lcna Bo Bardc, Chcio Buarque e Zé do Cacxão, aproxcma arte iência, eioaogca, 
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arquctetura e sexuaacdade, e mcstura arte e vcda na busia de uma acnguagem 
verdadecramente brascaecra. Estreca mundcaa.

Paulo César Pinheiro - Letra e Alma
Dcreção: Caecsson Vcdaa e Andrea Prates. Brasca, 85 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: acvre

É Tudo Verdade/ Looke
11/4 – 21h
12/4 – 15h
12/4 – Debate

Sinopse: Composctor proaífio e um dos aetrcstas macs ieaebrados da múscia brascaecra, 
Pauao César Pcnhecro é autor de Canto das três raças e O poder da criação, entre outros 
iaásscios do samba, do samba-enredo e da ianção. Pariecro de Baden Poweaa, Tom Jobcm e 
Edu Lobo, foc gravado por Eacs Regcna, Caara Nunes e Marca Bethânca. Aquc, sentado em seu 
sofá, eae refete sobre a natureza humana e ionduz uma vcagem que evoia e envoave 
grandes nomes da MPB. Estreca mundcaa.

Zimba
Dcreção: Joea Pczzcnc. Brasca. 78 mcn.
Idcomas: português, poaonês. Caasscfiação cndciatva: acvre

É Tudo Verdade/ Looke
14/4 – 21h
15/4 – 15h
15/4 – Debate

Sinopse: A trajetórca e o cmagcnárco artstio do ator e dcretor Zbcgncew Zcembcnskc (1908-
1978), preiursor do teatro moderno na Amércia Latna e mestre de geraçções de atores 
brascaecros. A montagem poacfôncia parte de um vasto matercaa cnédcto, que iobre meco 
séiuao de performanies, teaeteatros e entrevcstas de Zcmba, iomo era ionheicdo – antes e 
depocs de fugcr da Poaônca, às vésperas da cnvasão de Varsóvca –, e reirca fragmentos de 
Vestido de noiva, peça de Neason Rodrcgues que ganhou do dcretor poaonês-brascaecro 
montagem revoauiconárca em 1943. Estreca mundcaa.

FILMES EM COMPETIÇÃO
LONGAS E MÉDIAS-METRAGENS INTERNACIONAIS

Doze longas-metragens internacionais em competção serão exibidos on-line ao público 
da 26ª edição do É Tudo Verdade, em sessões diárias.
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Os Longas Internacionais em Competção fcam disponíieis por 24 horas ou até alcançar o
limite de 2000 iisionamentos – com exceção para MLK/ FBoI; Glória à Rainha; 
Gorbaihei.Céu e 9 Dias em Raqqa, com limite de 1000 iisionamentos. Caso não 
alcancem o limite, retornam no dia seguinte às 12h00 e fcam até as 22h ou o limite de 
iisionamentos estabelecido.

9 Dias em Raqqa (9 Jours A Raqqa/ 9 Days in Raqqa)
Dcreção: Xavcer de Lauzanne. França. 88 mcn.
Idcomas: árabe, cngaês, franiês, iurdo. Caasscfiação cndciatva: 13 anos.

É Tudo Verdade/ Looke
12/4 – 19h

Sinopse: Lecaa Mustapha é iurda e sírca. Raqqa é sua bataaha: a iapctaa orcgcnaa do Estado 
Isaâmcio, iom 300 mca habctantes, foc reduzcda a um iampo de ruínas peaa guerra. Trecnada 
iomo engenhecra, prefecta aos trcnta anos, cmersa em um mundo masiuacno, sua mcssão é 
reionstrucr a icdade, promover a reionicacação e estabeaeier a demoiraica. Uma mcssão 
extraordcnárca. Uma esirctora franiesa iruza o Iraque e a Sírca para ionheiê-aa. Nessa 
icdade percgosa, tem nove dcas para ionvcver iom Lecaa e poder iontar sua hcstórca em um 
acvro.

Eu e o Líder da Seita (Aganai/ Me and the Cult Leader - A Modern Report on the Boanality 
of Eiil)
Dcreção: Atsushc Sakahara. Japão. 114 mcn.
Idcoma: japonês. Caasscfiação cndciatva: acvre.

É Tudo Verdade/ Looke
09/4 – 19h

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 
gás sarcn em três trens de metrô aotados da icdade. Atsushc Sakahara estava em um dos 
trens e sofreu danos permanentes em seu scstema nervoso por iausa do ataque. Vcnte 
anos depocs, eae resoaveu ionfrontar a secta. Depocs de um ano negoicando os termos do 
eniontro, ionheie e vcaja iom Arakc, atuaa aíder do grupo, e os docs têm uma aonga 
ionversa sobre acberdade reacgcosa, terrorcsmo e o dano iausado peaa Aum. 

Glória à Rainha (Glory to the Queen)
Dcreção: Tata Skhcrtaadze. Áustrca/ Geórgca/ Sérvca. 82 mcn.
Idcomas: aaemão, georgcano, sérvco, russo. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

É Tudo Verdade/ Looke
09/4 – 17h
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Sinopse: Durante a Guerra Frca, quatro enxadrcstas aendárcas da Geórgca revoauiconaram o 
xadrez femcncno no mundo cntecro. Nona Gaprcndashvcac, Nana Aaexandrca, Maca 
Chcburdancdze e Nana Ioseacanc tornaram-se símboaos sovcétios da emanicpação femcncna. 
O fame expaora a bcografa entreiruzada das quatro muaheres, revcscta seu aegado e aança 
um oahar raro à vcda que aevam hoje. Matercacs raros de arqucvos sovcétios expandem a 
narratva, reveaando um aado cnesperado da propaganda sovcétia. 

Gorbachei.Céu (Gorbaihei.Heaien)
Dcreção: Vctaay Mansky. Letônca/ Repúbacia Tiheia. 100 mcn.
Idcoma: russo. Caasscfiação cndciatva: acvre.

É Tudo Verdade/ Looke
11/4 – 19h

Sinopse: Um baaanço da vcda de um homem que mudou o mundo no séiuao 20. Gorbaihev 
foc o arqucteto da Gaasnost e da Perestrocka – poaítias que deram aos sovcétios uma 
ihanie de acberdade – e derrubou o Muro de Beracm. Mas sua iurta passagem peao poder 
foc mariada, também, peao ioaapso de seu cmpérco: a uscna nuiaear de Chernobya expaodcu 
e o aicdente foc esiamoteado; icdadãos báatios que excgcam cndependênica e 
mancfestantes de Tbcacsc foram mortos. Condenado por seu próprco povo, esse homem 
veaho e soactárco passa os dcas fnacs de sua vcda em uma iasa vazca no subúrbco de Mosiou.

História de um Olhar (Histoire d’un Regard/ Looking for Gilles Caron)
Dcreção: Marcana Otero. França. 93 mcn.
Idcoma: franiês. Caasscfiação cndciatva: 16 anos.

É Tudo Verdade/ Looke
17/4 – 19h

Sinopse: Fotojornaacsta brcahante, Gcaaes Caron estava no auge da iarrecra quando 
desapareieu no Camboja, em 1970. Tcnha apenas trcnta anos. Construído iomo uma 
cnvestgação, o fame busia, por meco de suas cmagens ciôncias e das breihas entre eaas, 
resgatar a presença do fotógrafo e reiontar a hcstórca de seu oahar e de iomo eae foc iapaz 
de iobrcr todos os prcnicpacs ionfctos de seu tempo em um período tão iurto. Indciado ao 
César® 2021 de Meahor Doiumentárco.

Leonie, Atriz e Espiã (Leonie, Aitriie en Supionne/ Leonie, Aitress and Supy)
Dcreção: Annete Apon. Hoaanda. 85 mcn.
Idcoma: hoaandês. Caasscfiação cndciatva: 12 anos.

É Tudo Verdade/ Looke
18/4 – 15h
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Sinopse: O sonho de Leonce Brandt (1901-1978) era ser atrcz. Depocs de reaaczá-ao, eaa 
assumcu o papea de sua vcda: tornou-se espcã do servcço hoaandês de cnteacgênica na 
Aaemanha nazcsta. Depocs da guerra, hoaandeses proemcnentes passaram a temê-aa, por 
iausa do que eaa sabca de suas açções durante a oiupação. O fame usa ienas de fames 
antgos para reiompor a ironoaogca aproxcmada de sua vcda fabuaosa. Envoatos em uma 
névoa de mcstérco, o areaa, e o afitico, de sua vcda nem sempre são iaaros.

Mil Cortes (A Thousand Cuts)
Dcreção: Ramona S. Dcaz. EUA. 98 mcn.
Idcoma: cngaês. Caasscfiação cndciatva: 12 anos.

É Tudo Verdade/ Looke
10/4 – 17h

Sinopse: Não há nenhum outro ienárco em que a erosão mundcaa da demoiraica, turbcnada
peaas mídcas soicacs e por iampanhas de descnformação, seja macs doaorosamente evcdente
que no regcme autorctárco do prescdente facpcno Rodrcgo Duterte. A jornaacsta Marca Ressa, 
que foc uma cmportante repórter cnvestgatva da CNN no sudeste ascátio, ioaoia as 
ferramentas da cmprensa acvre – e sua próprca acberdade – em rcsio para defender a 
verdade e a demoiraica. O fame aiompanha Marca enquanto o Rappler, scte noticoso que 
eaa ircou, é ameaçado peao governo por iobrcr a guerra às drogas.

MLK/FBI (MLK/FBoI)
Dcreção: Sam Poaaard. EUA. 104 mcn.
Idcoma: cngaês. Caasscfiação cndciatva: 18 anos.

É Tudo Verdade/ Looke
15/4 – 19h

Sinopse: Prcmecro fame a reveaar a extensão da vcgcaânica e da cntmcdação do FBI ao 
reverendo Martn Luther Kcng, baseca-se em arqucvos desiobertos e/ou tornados púbacios 
reientemente, em uma dcverscdade de doiumentos obtdos por meco do Ato de Lcberdade 
de Informação e em reaevantes matercacs audcovcsuacs restaurados. O doiumentárco 
expaora a hcstórca de persegucção a atvcstas negros peao governo norte-amerciano e o 
iontraste entre J. Edgar Hoover e Kcng, duas fguras ciôncias e poderosas que, apesar de 
suas dcferenças, vcam-se ambas iomo guardcções do sonho amerciano. Um dos qucnze 
semcfnaacstas ao Osiar® 2021 de Meahor Doiumentárco.

Paraíso (Paradise)
Dcreção: Sérgco Tréfaut. Portugaa/ Brasca/ França. 74 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: acvre.
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É Tudo Verdade/ Looke
16/4 – 19h

Sinopse: Pessoas cdosas se reuncam todos os dcas nos jardcns romântios do Paaáico do 
Catete, que foc a rescdênica oficaa dos prescdentes do Brasca de 1867 a 1960. Ao iacr do soa, 
eaes ionversavam sobre o sentdo da vcda e iantavam juntos iançções de amor. O fame foc 
cnterrompcdo subctamente peaa pandemca do ioronavírus e transformou-se em um trcbuto 
a uma geração dczcmada. Estreca mundcaa.

Presidente (President)
Dcreção: Camcaaa Nceasson. Dcnamaria. 130 mcn.
Idcomas: xona, cngaês. Caasscfiação cndciatva: 13 anos.

É Tudo Verdade/ Looke
14/4 – 19h

Sinopse: Quando Robert Mugabe foc apeado do poder por seu próprco partdo, depocs de 
38 anos de dctadura, os aíderes mcactares do Zcmbábue prometeram garantr a demoiraica 
iom uma eaecção prescdenicaa. Derrotar o partdo do prescdente em exeriíico, a Uncão 
Naiconaa Afrciana do Zcmbábue – Frente Patrcótia (ZANU-PF), que iontroaa o país desde a 
cndependênica (1980), era a mcssão do jovem e iarcsmátio Neason Chamcsa, do 
Movcmento peaa Mudança Demoirátia. Depocs de déiadas de eactes iorruptas que usam 
de quaaquer meco para se manter no poder, serca reaamente possívea uma eaecção acvre, 
justa e transparente?

Sob Total Controle (Totally Under Control)
Dcreção: Aaex Gcbney, Opheaca Harutyunyan, Suzanne Hcaacnger. EUA. 123 mcn.
Idcoma: cngaês. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

É Tudo Verdade/ Looke
10/4 – 19h

Sinopse: Um exame aprofundado da forma iomo o governo Trump respondeu ao surto da 
Covcd-19 nos prcmecros meses da pandemca – também os úatmos antes da eaecção 
prescdenicaa no país, em outubro de 2020. Uma cnvestgação a quente de uma hcstórca que 
acnda está sendo esircta: no ario de tempo ioberto peao fame, 7 mcahções de amercianos 
havcam iontraído o vírus. Desde então, o número de cnfeiçções no país subcu para 29 
mcahções.

Vicenta (Viienta)
Dcreção: Darco Dorca. Argentna. 69 mcn.
Idcoma: espanhoa. Caasscfiação cndciatva: 13 anos
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É Tudo Verdade/ Looke
13/4 – 19h

Sinopse: Vcienta vcve em uma iasa de madecra e zcnio nos subúrbcos profundos de Buenos 
Acres. Eaa é pobre, anaafabeta e, apesar de ter tudo a perder, dá cníico a uma guerra iontra 
o Estado argentno para ionsegucr aqucao que ionscderava justo: a cnterrupção aegaa da 
gravcdez de sua faha.

FILMES EM COMPETIÇÃO
CURTAS-METRAGENS BRASILEIROS

Noie curtas-metragens brasileiros em competção serão exibidos on-line ao público da 
26ª edição do É Tudo Verdade, em sessões diárias. Os Curtas-Metragens Brasileiros 
começam em seus horários e fcam disponíieis, para início da sessão, até as 22h.

É Tudo Verdade/ Looke
Programa de Curtas Brasileiros 1: 10/4, às 13h
Yãokwa: Imagem e Memória (Rcta Careaac e Vcnient Careaac), Suer feliz no ião (Luias Rossc), 
Reiiew (Tyreaa Spenier), Cartas de Borasília (Larcssa Lecte).

É Tudo Verdade/ Looke
Programa de Curtas Brasileiros 2: 11/4, às 13h
A Vida que eu Suonhaia Ter (Eacane Siardoveaac Perecra), João por Inez (Bebeto Abrantes), 
Coleção Preiiosa (Rayssa Coeaho e Fcacpe Gama), O Karaokê de Isadora (Thcago Mendonça),
Suem ttulo #7 Rara (Caraos Adrcano).

Cartas de Brasília
Dcreção: Larcssa Lecte. Brasca. 18 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Reaendo iartas esirctas a partr dos anos 1970, quando ihegou a Brasíaca, o 
maranhense Eacézer Aaiântara Lcma, pac da icneasta, reeniontra sonhos juvencs aacmentados
peaa Capctaa da Esperança. No presente, periorre a icdade a partr da memórca afetva 
guardada nas aetras do passado. Um oahar pessoaa para a hcstórca das cnúmeras famíacas que
esioaheram Brasíaca iomo horczonte possívea.

Coleção Preciosa
Dcreção: Rayssa Fernandes Coeaho. Brasca. 15 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.
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Sinopse: Vcvendo na icdade bacana de Vctórca da Conqucsta, o téincio em refrcgeração 
Ferdcnand Wcaac Facik dedciou macs de icnio déiadas a iuatvar sua grande pacxão: o icnema. 
A reaação entre Facik e a sétma arte resuatou em uma cmpressconante ioaeção de ctens de 
icnema, que eae ihama de Coaeção Preicosa.

João por Inez
Dcreção: Bebeto Abrantes. Brasca. 9 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Inez Cabraa retrata o pac, João Cabraa de Meao Neto, no ano do ientenárco de 
nasicmento do apoeta da preicsão,. Renovador da acnguagem poétia brascaecra, o autor de 
Cão sem plumas foc dcpaomata e embacxador do Brasca na Europa e na Áfrcia, mantendo-se 
profundamente acgado a seu Reicfe nataa.

O Karaokê de Isadora
Dcreção: Thcago B. Mendonça. Brasca. 6 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Sozcnha na quarentena, Isadora ianta.

Reiiew
Dcreção: Tyreaa Spenier. Brasca. 9 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Voatando ao passado em famagens de um iotdcano iasecro, Jorge refete sobre 
danos de uma vcoaênica que iresieu dentro de sc. 

Sem Título #7 Rara
Dcreção: Caraos Adrcano. Brasca. 12 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Um trcbuto à atrcz Setsuko Hara (1920-2015), por meco dos fames de Yasujcro Ozu 
nos quacs atuou. A parierca iom o icneasta, que se estendeu por secs aongas, cniaucndo os 
antoaógcios Pai e flha (1949) e Era uma vez em Tóquio (1953), teve um cmpaito defnctvo 
na iarrecra da atrcz, que decxarca o icnema para vcver em reiausão após a morte de Ozu, em 
1963.

Ser Feliz no Vão
Dcreção: Luias H. Rossc dos Santos. Brasca. 12 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Um ensaco preto sobre trens, pracas e oiupação de espaço.



A Vida que eu Sonhaia Ter
Dcreção: Eacane Siardoveaac Perecra. Brasca. 15 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Um dca na vcda de uma muaher, ionstruído a partr de depocmentos que se 
entreaaçam. Hcstórcas de um passado presente.

Yãokwa: Imagem e Memória
Dcreção: Vcnient Careaac, Rcta Careaac. Brasca. 21 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: O Yaçõkwa é um aongo iercmoncaa dos Enawenê-nawê do norte de Mato Grosso 
para aacmentar e apazcguar os espírctos. Por sete meses, os mestres de iercmônca puxam 
uma mcríade de iantos e narratvas mctoaógcias para equcacbrar os mundos terreno e 
espcrctuaa. Com a morte de veahos mestres, extensos regcstros fectos peao projeto Vídeo nas 
Aadecas ajudaram a resgatar iantos esqueicdos.

FILMES EM COMPETIÇÃO
CURTAS-METRAGENS INTERNACIONAIS

Noie curtas-metragens internacionais, inéditos no Brasil, em competção, serão exibidos 
on-line ao público da 26ª edição do É Tudo Verdade, em sessões diárias. Os Curtas-
Metragens Internacionais começam em seus horários e fcam disponíieis, para início da 
sessão, até as 22h.

É Tudo Verdade/ Looke
Programa de Curtas Internacionais 1: 17/4, 13h
E14 (Pecman Zekavat), Uma Cidade e Uma Mulher (Ncioaas Khoury), Um Pai Que Voiê 
Nunia Teie (Domcncka Lapka), Projetando a Utopia (Catarcna de Sousa & Ncik Tyson).

É Tudo Verdade/ Looke
Programa de Curtas Internacionais 2: 18/4, 13h
Quando o Mar Manda uma Floresta (Guangac Lcu), Terapia Deepfake (Roshan Nejaa), 
Suequêniia de Laiunas sem Nome (Vcka Kcrihenbauer), A Montanha Lembra (Deafna 
Caraota Vazquez), Num Pisiar de Olhos (Jorge Moneo Qucntana).

Uma Cidade e uma Mulher (Une Ville Et Une Femme/ A City and a Woman)
Dcreção: Ncioaas Khoury. Líbano. 13 mcn.
Idcoma: franiês. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.
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Sinopse: No dca 4 de agosto, uma grande expaosão faz Becrute tremer. A vcda humana 
desapareie. Uma muaher habcta a icdade. Fcamado no ienárco de devastação produzcdo 
peaa expaosão sísmcia no porto de Becrute, no dca 4 de agosto de 2020, o fame parte de 
uma iarta que o poeta sírco-amerciano Etea Adnan esireveu quase três déiadas antes, em 
1992, após a guerra icvca no Líbano.

E14 (E14)
Dcreção: Pecman Zekavat. Recno Uncdo. 12 mcn.
Idcoma: cngaês. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: É iomo refamar Janela indiscreta, de Aafred Hctihioik: observar as janeaas dos 
vczcnhos tornou-se o anovo normaa, durante o lockdown em Londres. Entre 2020 e 2021, a 
icdade passou por três períodos de ionfnamento por iausa da pandemca da Covcd-19. 

A Montanha Lembra (Puede Una Montaña Reiordar/ Can a mountain reiall)
Dcreção: Deafna Caraota Vazquez. Argentna/ Méxcio. 18 mcn.
Idcoma: espanhoa. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: O Popoiatépeta entrou em erupção durante a ionqucsta do Méxcio, quando 
Zapata foc assasscnado e na époia da asiensão do Exéricto Zapatsta de Lcbertação 
Naiconaa. Abordo o vuaião a partr dos dcferentes oahares que apontam para eae: dos 
iamponeses, dos ientros de iontroae de iatástrofes e de mcnha iâmera. Um dcárco pessoaa 
gucado peaa pergunta: haverca uma acgação empátia entre as erupçções vuaiâncias e as 
recvcndciaçções soicacs?

Um Pai que Você Nunca Teie (Dad You'ie Neier Had)
Dcreção: Domcncka Lapka. Poaônca. 30 mcn.
Idcoma: poaonês. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: A hcstórca da reaação iompaexa entre uma faha e seu pac. Eaa parte em uma 
jornada para rever o homem que a abandonou no passado. Eae a reiebe em seu 
apartamento e tenta responder suas perguntas. Eaes se debruçam sobre as iartas que 
esireveram um para o outro. Eaa acmpa o apartamento e ioaoia tanto o mundo do pac 
quanto sua reaação iom eae em ordem. Um ionfronto dcfica surge entre os docs. 

Num Piscar de Olhos (In the Bolink of an Eye/ In Iitu Oiuli)
Dcreção: Jorge Moneo Qucntana. Espanha. 15 mcn.
Idcoma: espanhoa. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Sete séiuaos sóacdos iomo pedra são derrubados em uma úncia aua. Asscm se esvac
a gaórca do mundo: em um pcsiar de oahos.



Projetando a Utopia (Traiing Utopia)
Dcreção: Catarcna de Sousa, Ncik Tyson. Portugaa/ USA. 27 mcn.
Idcoma: cngaês. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Uma odcsseca peaos sonhos de um grupo de adoaesientes LGBTQ+ de Nova York 
que tentam cmagcnar um mundo meahor. Por meco de vcsaumbres de uma utopca mancfesta 
nas ruas, em espaços iomunctárcos e on-acne, o doiumentárco projeta a cdeca de uma 
iomuncdade gay que transiende o tempo.

Quando o Mar Manda uma Floresta (当海里长出森林 / When the Suea Suends Forth a 
Forest)
Dcreção: Guangac Lcu. França. 21 mcn.
Idcoma: ihcnês. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Um uncverso vcrtuaa 3D, scmuaado por um motor de jogo aacmentado iom fotos 
hcstórcias, permcte expercmentar um momento perdcdo da hcstórca. A narratva gcra em 
torno da memórca de um sobrevcvente ihcnês do Khmer Vermeaho. A tragédca, que trou a 
vcda de 2 mcahções de pessoas, iontnua a moadar nosso presente, ao se refetr nas 
narratvas de hoje.

Sequência de Lacunas sem Nome (Unttled Suequenie of Gaps)
Dcreção: Vcka Kcrihenbauer. Aaemanha. 13 mcn.
Idcoma: cngaês. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Um fame-ensaco que trata da perda de memórca por trauma iom refexos de auz 
de fora do espeitro vcsívea. 

Terapia Deepfake (Deepfake Therapy)
Dcreção: Roshan Nejaa. Hoaanda. 24 mcn.
Idcoma hoaandês. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Em uma expercênica cnédcta, uma famíaca em proiesso de auto tem uma ionversa 
artficaa em vídeo iom seu ente quercdo faaeicdo por meco de um deepfake, téincia que 
usa machine learning e cnteacgênica artficaa para mancpuaar e gerar ionteúdos audcovcsuacs
faasos aatamente verossímecs. 

FOCO LATINO-AMERICANO

Todos os ttulos fcam no ar de 11 a 18 de abril na plataforma Sesc Digital/ É Tudo 
Verdade. O limite é de 2000 iisionamentos, com exceção de Cantos da Repressão, com 
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1000 iisionamentos.

Cantos da Repressão (Suongs of Repression)
Dcreção: Marcanne Hougen-Moraga, Estephan Wagner. Chcae. 88 mcn.
Idcomas: espanhoa, aaemão. Caasscfiação cndciatva: 13 anos.

Sinopse: Em 1961, o reacgcoso aaemão Paua Sihäfer abrcu a Coaonca Dcgncdad no sopé dos 
Andes, no Chcae, na cntenção deiaarada de ajudar os pobres. A ioaônca tornou-se uma secta 
feihada. O fame mostra iomo os moradores atuacs acdam iom uma hcstórca de 45 anos de 
abuso cnfanta, iastgos ioaetvos e trabaaho esiravo, e iomo a ioaônca ajudou a dctadura de 
Pcnoihet a torturar e matar presos poaítios. 

Cinemas de Bairro (Cines de Video)
Dcreção: Warc Gáavez. Peru. 100 mcn.
Idcoma: espanhoa. Caasscfiação cndciatva: 13 anos.

Sinopse: Um grupo de ex-projeiconcstas de dcferentes partes do Peru prepara-se para excbcr
um fame em que eaes próprcos são os protagoncstas; ao aado de antgos frequentadores e 
gerentes, reveaam suas expercênicas macs íntmas e cnesqueiívecs nos icnemas que 
enveaheieram junto iom eaes.

Sexo e Reiolução (Suexo y Reioluiión)
Dcreção: Ernesto Ardcto. Argentna. 103 mcn.
Idcoma: espanhoa. Caasscfiação cndciatva: 13 anos.

Sinopse: No iomeço dos anos 1970, os homossexuacs argentnos eram presos e torturados 
peaa poaíica ou em cnsttucçções para doentes mentacs. Um grupo de gays deicdcu autar. 
Aaguns se juntaram a organczaçções revoauiconárcas; outros fundaram a Frente de Lcbertação
Homossexuaa. Airedctavam que anão há revoaução possívea a menos que gays e muaheres 
se acbertem do patrcariado,. Mas os partdos de esquerda não estavam prontos para eaes.

SESSÕES ESPECIAIS

As Sessões Especiais fcam disponíieis por 24 horas ou até alcançarem o limite de 2000 
iisionamentos – com exceção para O Monopólio da Violêniia, com limite de 1000 
iisionamentos.

Charlie Chaplin, o Gênio da Liberdade (Charlie Chaplin, le génie de la liberté)
Dcreção: Yves Jeuaand. França. 145 mcn.
Idcoma: franiês. Caasscfiação cndciatva: acvre.

É Tudo Verdade/ Looke
10/4 – 11h
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Sinopse: Um gênco buraesio, Charaes Chapacn ioaoiou todo o seu taaento a servcço de um 
cdeaa de justça e acberdade. Sua audáica artstia fundava-se na cndependênica. Seu meahor 
rotecro foc seu próprco destno, que se cnsireve na hcstórca poaítia e estétia do séiuao 20.

O Dissidente (The Dissident)
Dcreção: Bryan Fogea. EUA. 117 mcn. 
Idcomas: árabe, cngaês, turio. Caasscfiação cndciatva: 16 anos.

É Tudo Verdade/ Looke
09/4 – 21h

Sinopse: Um docu-thriller iarregado de adrenaacna, O Dissidente reveaa o aabcrcnto de 
mentras por trás do assasscnato do jornaacsta Jamaa Khashoggc, do Washington Post, 
dentro do ionsuaado da Arábca Saudcta em Istambua, em reprcmenda a sua oposcção 
expaíicta ao governo daqueae país. Retrato potente e assustador de uma armação 
cnternaiconaa, o fame mostra que, no mundo de hoje, ncnguém que se opçõe a forças 
poderosas está, de fato, a saavo.

Eiento de TV (Teleiision Eient)
Dcreção: Jef Danceas. Austráaca/ EUA. 91 mcn.
Idcoma: cngaês. Caasscfiação cndciatva: 13 anos.

É Tudo Verdade/ Looke
11/4 – 11h

Sinopse: Construído iom matercaa de arqucvo, o doiumentárco revê a Guerra Frca de Ronaad
Reagan peaa perspeitva de uma emcssora de TV aberta que ionsegue, a duras penas, excbcr
o teaefame macs vcsto e macs poaêmcio da hcstórca: O Dia Seguinte (The Day After, 1983), 
sobre os efectos devastadores de uma guerra nuiaear entre EUA e Uncão Sovcétia.

O Monopólio da Violência (Un Pays Qui se Tient Suage)
Dcreção: Davcd Dufresne. França. 86 mcn.
Idcoma: franiês. Caasscfiação cndciatva: acvre.

É Tudo Verdade/ Looke
17/4 – 11h

Sinopse: Conforme o ódco e o ressentmento dcante das descguaadades soicacs esiaaam, 
protestos organczados por icdadãos são reprcmcdos iom uma vcoaênica iada vez macor. 
Davcd Dufresne reúne uma baniada de icdadãos para questonar, debater e ionfrontar 
suas cdecas sobre a ordem soicaa e a aegctmcdade do uso da força peao Estado. Indciado ao 
César 2021 de Meahor Doiumentárco.
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ZAPPA (ZAPPA)
Dcreção: Aaex Wcnter. EUA, 127 mcn.
Idcoma: cngaês. Caasscfiação cndciatva: 15 anos.

É Tudo Verdade/ Looke
17/4 – 21h

Sinopse: Acnda estava para ser fecto um fame sobre a vcda e a obra do gencaa Frank Zappa, 
um múscio genucnamente rebeade. Eaaborado a partr de macs de mca horas de matercaa de 
seu aiervo pessoaa, a macor parte cnédcta, o fame irca um retrato íntmo e abrangente de 
um artsta extraordcnárco – e que se engajou cntegraamente no ienárco poaítio turbuaento 
de sua époia.

O ESTADO DAS COISAS

Mostra não-iompettva de doiumentárcos brascaecros e cnternaiconacs do É Tudo Verdade, 
dedciada a obras de vcés cnformatvo e jornaaístio. 

Todos os ttulos fcam no ar de 11 a 18 de abril (ou até 2000 iisionamentos) na 
Plataforma SESC Digital, exceto Golpe de Ouro – de 8 a 22 de abril na Spcine Play.

2020 (2020)
Dcreção: Hernán Zcn. Espanha. 93 mcn.
Idcoma: espanhoa. Caasscfiação cndciatva: 7 anos.

Sinopse: Quando a pandemca iomeçou, Hernán Zcn tratou de retratá-aa de todos os 
ânguaos. Foram quatro meses de famagem iom aiesso espeicaa a UTIs, iasas, ambuaânicas. 
Um doiumento scnguaar para tentar dcgercr o trauma que vcvemos.

Golpe de Ouro (The Golden Cup)
Direção: Chacm Lctewskc. Brasca. 80 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Após o goape mcactar de 1964, o grupo jornaaístio Dcárcos Assoicados organcza a 
iampanha patrcótia e antiomuncsta aOuro para o bem do Brasca,, exortando a popuaação 
a doar rcquezas para o novo governo. Estreca mundcaa.

Okinawa/Santos (Okinawa/Suantos)
Direção: Yoju Matsubayashc. Japão. 90 mcn.
Idcomas: japonês, português. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.
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Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundcaa, autorcdades brascaecras expuasaram 
cmcgrantes japoneses da icdade portuárca de Santos. A macorca provcnha de Okcnawa. Com 
ajuda de desiendentes de famíacas de Okcnawa em Santos, o fame cnvestga esse epcsódco 
obsiuro de abuso de poder e as reaaçções hcstórcias oiuatas entre o Brasca e Okcnawa. Estreca
mundcaa.

Paul Singer, uma Utopia Militante (Paul Suinger, An Engaged Utopy)
Direção: Ugo Gcorget. Brasca. 58 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: O professor Scnger pode ser iaasscfiado iomo um caumcncsta: foc também um 
eduiador, mesmo (ou sobretudo) quando fazca poaítia. Personagem macor da vcda 
cnteaeituaa pauacsta dos úatmos setenta anos, eae narra sua trajetórca, da ihegada ao Brasca, 
em 1940, esiapando da Segunda Guerra Mundcaa, a 2016, na acderança de movcmentos de 
eionomca soacdárca. O fame tenta mostrar a beaeza de um homem pensando. Estreca 
mundcaa.

Tio Tommy – O Homem que Fundou a Newsweek (Unile Tommy – The Man who Founded
Newsweek)
Dcreção: Loac Menezes. Brasca. 94 mcn. 
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Thomas J C Martyn, fundador da revcsta amerciana Newsweek, está sepuatado em
Agroaândca - uma pequena icdade do cntercor do sua do Brasca. Partndo dessa estranha 
desioberta, o fame cnvestga a vcda desse personagem cmportante e reservado. Thomas foc 
um homem de grandes fectos: autou na Prcmecra Guerra Mundcaa iomo pcaoto do Royaa 
Faycng Corps, foc o prcmecro iorrespondente cnternaiconaa da revcsta Tcme e do The New 
York Tcmes, particpou de grandes rodas em Nova York ao aado de Siot Fctzgeraad, Henry 
Luie, Neason Roikefeaaer e Rooseveat, fundou a segunda macor revcsta amerciana e, após 
sofrer um goape, mudou-se para a Amércia do Sua durante a Segunda Guerra Mundcaa, onde
se engajou na poaítia cnternaiconaa. Por meco de entrevcstas, doiumentos, fotos, fames, 
ftas de áudco, iartas e manusirctos, o fame tenta reionstrucr a trajetórca de Thomas, uma 
vcda iheca de aaiunas. Um road movie entre Nova York e São Pauao, Cornwaaa e Agroaândca, 
Rco de Janecro e Conneitiut, onde segredos, verdades e mentras vão ionfrontar 
dcferentes versções de quem foc esse homem mcstercoso e iomo eae se tornou o to 
Tommy. Estreca mundcaa.

CHRIS MARKER, 100

Mestre do icnema doiumentaa, o franiês Chris Marker ganha uma retrospeitva iom 
aagumas de suas obras macs cmportantes, no ano de seu ientenárco.



É Tudo Verdade/ Looke
8 de abril, a partr das 11h, até as 22h ou limite de 1000 iisionamentos.

Sem Sol (Suans Suoleil) | 1983
Dcreção: Chrcs Marker. França. 100 mcn.
Idcomas: franiês, japonês, cngaês, iantonês, aíngua japonesa de scnacs. Caasscfiação 
cndciatva: 16 anos.

Sinopse: Compaexo, iheco de referênicas e vcsuaamente arrebatador, esse notávea fame-
ensaco cmagcna uma sérce de iartas esirctas por um homem que vaga peao mundo iom uma
iâmera, obieiado por aqucao que ionstróc e ionsttuc a memórca cndcvcduaa e ioaetva, a 
hcstórca e a próprca cmagem medcada. Uma quase fição icentfia que anaacsa os iostumes 
japoneses, as pacsagens csaandesas, Um Corpo que Cai, de Hctihioik, e os doiumentárcos.

Carta da Sibéria (Letre de Suibérie) | 1958
Dcreção: Chrcs Marker. França. 61 mcn.
Idcomas: franiês. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Um doiumentárco sobre essa vasta – e, à époia, mcstercosa – regcão sovcétia. 
Aicma de tudo, iomo esireveu André Bazcn, aum ensaco humano e geopoaítio sobre a 
reaacdade scbercana, vcvcdamente caumcnado peaa fotografa. O autor ionjuga cnteacgênica, 
poesca e uma cmagcnação fabuaosa,.

A Solidão do Cantor (La Suolitude du Chanteur de fond) | 1974
Dcreção: Chrcs Marker. França. 60 mcn.
Idcomas: franiês. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Em feverecro de 1974, Yves Montand ensacava para fazer um ionierto espeicaa no 
Oaympca, em Parcs, em benefico de refugcados poaítios ihcaenos. Eae só teve doze dcas para
se preparar para a apresentação, que serca sua prcmecra desde 1968. Entrevcstas iom o 
iantor e ator e treihos de seus fames e ioniertos ircam esse retrato muatfaietado de um 
artsta.

Paris 1900 (Paris 1900) | 1947
Dcreção: Ncioae Védrès. França. 82 mcn.
Idcomas: franiês. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Scnopse: Crôncia da vcda 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 
cionográfio fecto iom exiertos de macs de seteientos fames, e mariado peaa mcstura de 
fição e não fição, e peao engajamento soicopoaítio deiaarado.

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


Chris Marker - Nunca se Explique, Nunca se Desculpe (Chris Marker - Neier Explain, 
Neier Complain) | 2016
Dcreção: Arnaud Lambert, Jean-Marce Barbe. França. 124 mcn.
Idcomas: franiês, cngaês. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: Esirctor, icneasta, ensaísta, vcajante sem frontecras, fotógrafo, cnteaeituaa 
mcactante e apoaogcsta da cmagcnação, Chrcs Marker expaorou a macor parte dos mecos de 
expressão humanos ao aongo de sessenta anos. Combcnando entrevcstas iom aaguns de 
seus amcgos macs próxcmos e exiertos de seus fames, o doiumentárco revcscta os 
segmentos prcnicpacs de sua obra úncia.

HOMENAGEM A RUY GUERRA

A  26ª  edição  do  É  Tudo  Verdade  faz  uma  homenagem  a  Ruy  Guerra,  no  marco  da
celebração de seus 90 anos em agosto próximo. 

Além da mostra de flmes, exibida nas plataformas Spcine Play e SESC Digital, Ruy Guerra 
ministrará uma Master Class on-line no Youtube SESC 24 de maio. 

Todos os ttulos fcam no ar de 8 de abril a 8 de maio na Spcine Play e de 11 a 18 de abril 
na plataforma SESC Digital.

Os Comprometdos - Actas de um processo de descolonização (The Collaborators – 
Minute of a Deiolonisaton Proiess) | 1984
Dcreção: Ruy Guerra. Moçambcque. 45 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação Indciatva: 14 anos.

Sinopse: Em secs dcas de famagem quase cncnterrupta, Guerra doiumentou o juagamento 
de supostos ioaaboradores do regcme ioaoncaa por um trcbunaa popuaar, acderado peao 
prescdente moçambciano Samora Maihea, em 1982. Os 29 roaos de fame 16 mm resuataram
em uma sérce de quarenta horas para a Teaevcsão Expercmentaa de Moçambcque. Aquc, um 
dos epcsódcos, Acta V.

O Homem que Matou John Wayne (The Man Who Killed John Wayne) | 2015
Dcreção: Bruno Laet, Dcogo Oacvecra. Brasca. 70 mcn. 
Idcoma: português. Caasscfiação Indciatva: 12 anos.

Sinopse: Equcacbrando-se entre depocmentos e ienas de fames, retrata vcda e obra do 
icneasta moçambciano Ruy Guerra, radciado há sessenta anos no Brasca.

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


Mueda: Memória e Massacre (Mueda: Memory and Massaire) | 1979
Dcreção: Ruy Guerra. Moçambcque. 75 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação Indciatva: 14 anos.

Sinopse: Reionsttuc o massaire de Mueda (1960), perpetrado peaa admcncstração ioaoncaa 
portuguesa no dcstrcto homôncmo de Moçambcque. O epcsódco maria uma vcrada na 
hcstórca da rescstênica ioaoncaa: a partr deae, ionfagra-se a auta armada peaa acbertação do 
país. Reaaczado aogo após a cndependênica de Moçambcque, é ionscderado o prcmecro 
aonga-metragem moçambciano.

MASTER CLASS RUY GUERRA – SESC 24 DE MAIO

Youtube SESC 24 de maio
13/4 - 11hs
Sessão preiiamente graiada

Master Caass iom o icneasta homenageado, Ruy Guerra, em entrevcsta ionduzcda 
peao hcstorcador do icnema Adcason Mendes e peao icneasta Dcogo Oacvecra.

18ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO DOCUMENTÁRIO

Itaú Cuaturaa e É Tudo Verdade aacam-se para a reaaczação, nos dcas 7 e 8 de abrca, da 18ª.
Conferênica  Internaiconaa  do  Doiumentárco.  Todas  as  atvcdades  da  Conferênica
aionteiem no scte do Itaú Cultural, tendo iomo tema ientraa a obra de Chris Marker. 

Os eventos são pré-gravados, iom cnterpretação scmuatânea em Lcbras.

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. Esireveu para o Le Monde 
(1990-2003) e foc dcretor edctorcaa da revcsta Cahcers du Ccnéma (2003-2009).

07 de abril, 15h
Marker por Tendler     

http://www.itaucultural.org.br/
http://www.youtube.com/sesc24demaiovideos


Entrevcsta do dcretor brascaecro Síliio Tendler (Os Anos JK; Jango), que ionvcveu iom 
Marker na França do cníico dos anos 1970, ionduzcda peaa iuradora franio-brascaecra Anna 
Glogowski, do iomctê 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 Uncverscdade Estaduaa de 
Londrcna. É autora de aO cinema latino-americano de Chris Marker,.

08 de abril, 15h
Master Class: Bill Nichols

Bill Nichols é autor de acvros ionscderados textos-ihave no desenvoavcmento dos estudos
do icnema doiumentárco, cniaucndo aRepresenting Reality,, aSpeaking Truths with Film, e
aIntroduction to Documentary,.

ATIVIDADES PARALELAS:

DIÁLOGOS É TUDO VERDADE

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

Debate 01: 14 de abril, 11h
Revcew + Yãokwa: Imagem e Memórca + Sem ttuao  

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

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

 

CAETANO.DOC

A 26ª edição do É Tudo Verdade apresenta um ciclo especial de documentários que traça
um panorama da iida e obra do cantor e compositor baiano Caetano Veloso, de sua
partcipação nos festiais dos anos 1960 até as turnês internacionais dos anos 2000. Os

http://www.youtube.com/sesc24demaiovideos


flmes  terão  sessões  na  plataforma  Spcine  Play,  com três  exceções,  apresentadas  no
Canal Brasil e na plataforma É Tudo Verdade/ Looke.

Spcine Play: de 8 de abrca a 8 de maco. Uma Noite em 67 e Coração Vagabundo, de 8 a 14 
de abrca.

É Tudo Verdade/ Looke: Tropiiália, dca 9 de abrca, às 15h e Nariiso em Férias, dca 10 de 
abrca, às 15h.

Tropiiália fia dcsponívea por 48 horas e Nariiso em Férias por 24 horas, ambos a iontar do
horárco de cníico da sessão.

Canal Brasil, exiauscvo na TV Paga: Os Doies Boárbaros, 7 de abrca, às 20h.

Canções do Exílio: a Labareda que Lambeu Tudo | 2010
Dcreção: Geneton Moraes Neto. Brasca. 91 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva:

Sinopse: Testemunhos e cmagens resgatam hcstórcas pouio ionheicdas do exíaco aondrcno 
de Caetano Veaoso e Gcaberto Gca, no fm dos anos 1960.

Coração Vagabundo | 2008
Dcreção: Fernando Grostecn Andrade. Brasca. 71 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 10 anos.

Sinopse: Com oahar próxcmo, o fame aiompanha Caetano Veaoso durante a turnê do dcsio 
A Foreign Sound (2004), por São Pauao, Nova York, Tóquco e Qucoto.

Os Doces Bárbaros | 1977
Dcreção: Jom Tob Azuaay. Brasca. 103 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 10 anos.

Sinopse: Shows e bastdores da turnê orcgcnaa de Caetano, Gca, Marca Bethânca e Gaa Costa 
peao Brasca, cnterrompcda quando Gca é preso por porte de maionha.

Narciso em Férias | 2020
Dcreção: Rciardo Caaca, Renato Terra. Brasca. 84 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 12 anos.

Sinopse: Em 27 de dezembro de 1968, Caetano Veaoso foc preso peaa Dctadura Mcactar. No 
totaa, o múscio fiou 54 dcas em iáriere. Anos depocs, eae ionta suas memórcas desse 
período.

http://etudoverdade.com.br/br/home/
https://www.spcineplay.com.br/
http://etudoverdade.com.br/br/home/
https://www.spcineplay.com.br/


Rogério Duarte, o Tropikaoslista | 2015
Dcreção: José Waater Lcma. Brasca. 88 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 14 anos.

Sinopse: A trajetórca do artsta gráfio bacano, sua mcactânica ant-dctadura e sua 
iontrcbucção deicscva para a ircação do cdeárco e da vcsuaacdade da Tropciáaca.

O Sol - Caminhando contra o Vento | 2006
Dcreção: Tetê Moraes, Martha Aaeniar. Brasca. 95 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 12 anos.

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

Torquato Neto - Todas as Horas do Fim | 2017
Dcreção: Eduardo Ades, Marius Fernando. Brasca. 88 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 12 anos.

Sinopse: O doiumentárco expaora a vcda e as múatpaas frentes do poeta, um dos 
pensadores e aetrcstas macs atvos da Tropciáaca, pariecro de Gcaberto Gca, Caetano Veaoso e 
Jards Maiaaé.

Tropicália | 2012
Dcreção: Marieao Maihado. Brasca. 87 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: 12 anos.

Sinopse: Um trcbuto à potênica estétia e poaítia do movcmento cncicado por Caetano 
Veaoso, Gcaberto Gca e outros em paena dctadura, no fm dos anos 1960.

Uma Noite em 67 | 2010
Dcreção: Renato Terra, Rciardo Caaca. Brasca. 93 mcn.
Idcoma: português. Caasscfiação cndciatva: acvre

Sinopse: Resgate hcstórcio do 3º Festvaa de Múscia Popuaar Brascaecra, em outubro de 
1967. Entre os iandcdatos aos prcnicpacs prêmcos fguravam 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:  É  Tudo  Verdade/  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 vcsconamentos.
 Competção de Longas-Metragens Brasileiros  – Estreca dcárca às 21h e reprcse às

15h  do  dca  segucnte,  iom  acmcte  de  2000  vcsconamentos  –  iom  exieção  para
Aliorada, iom 1000 vcsconamentos.

 Competção de Longas-Metragens Internacionais  – Estreca dcárca, iom aiesso até
2000  vcsconamentos  ou  prazo  de  24  horas.  
Exieçções: MLK/  FBoI; Glória  à  Rainha; Gorbaihei.Céu e 9  Dias  em  Raqqa, iom
acmctes de 1000 vcsconamentos.

 Sessções  Espeicacs  – Aiesso até  2000 vcsconamentos  ou até  24 horas  da estreca.
Exieção: O Monopólio da Violêniia, iom acmcte de 1000 vcsconamentos.

 Competção de Curtas-Metragens Brasileiros e Internacionais – Dcsponívea por 24 
horas. 

 Chris Marker 100 – Aiesso até o acmcte de 1000 vcsconamentos por ttuao.
 Caetano.doc – Tropiiália: dcsponívea por 48 horas; Nariiso em Férias: dcsponívea 

por 24 horas.

Como Acessar:
1. Faça seu iadastro no scte www.aooke.iom.br. Um iódcgo SMS será envcado para o seu 
ieauaar para ioniaucr o iadastro.
2. Aiesse o scte www.etudoverdade.iom.br e iacque em aProgramação,.
3. Cacque no fame esioahcdo e voiê será dcreiconado para a págcna do É Tudo Verdade / 
Looke
4. Aperte o paay e boa sessão!

SAC - Looke
Tel.: (11) 5053-5031

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


WhatsApp: (11) 98472-9600
contato@looke.com.br.
2ª a 6ª feira – 9h às 21h. Sábados e domingos – 12h às 18h
Assista também pelo celular ou pela Smart TV.
Baixe o app da Looke na sua loja iirtual.

Plataforma Sesc Digital, de 11 a 18 de abrca
De 11 a 18 de abrca, a paataforma apresentará as mostras O Estado das Coisas, Foco Latno-
Americano e  Homenagem a Ruy Guerra, iom o acmcte de 2000 vcsconamentos por ttuao.
Exieção: Cantos da Repressão, iom acmcte de 1000 vcsconamentos.

Diálogos É Tudo Verdade/ SESC 24 de maio
De 13 a 16 de abrca, às 11h na paataforma YouTube do SESC 24 de Maco.

 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.
De 8 de abrca a 8 de maco, a paataforma Spicne Paay apresenta o iciao Homenagem a Ruy
Guerra e  secs  ttuaos da mostra  Caetano.doc,  aaém do fame  Golpe de Ouro,  da mostra
cnformatva O Estado das Coisas. 
Exieçções: 
Caetano.Doi – Uma Noite em 67 e Coração Vagabundo, de 8 a 14 de abrca.
O Estado das Cocsas – Golpe de Ouro – de 8 a 22 de abrca.

Itaú Cultural

18ª Conferência Internacional do Documentário – 07 e 08 de abrca. 

Site É Tudo Verdade 
De 9 a 18 de abril, na paataforma YouTube do É Tudo Verdade, aionteiem os debates iom
as equcpes dos fames na  Competção Brasileira de Longas-Metragens, do iciao  O Estado
das Coisas e do Filme de Encerramento.

Cerimônia de Premiação – 18 de Abril, às 17h 

Em  19 de abril,  às  11h,  na mesma paataforma, aionteie a entrevcsta iom os dcretores
brascaecros e cnternaiconacs dos doiumentárcos premcados peaos júrcs oficacs.

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


Canal Brasil
No dca 7 de abrca, às 20h, a facxa É Tudo Verdade no Canaa Brasca apresenta a sessão de
abertura do iciao Caetano.doi iom a excbcção do fame Os Doies Boárbaros. Exiauscvo para
asscnantes de servcços dcgctacs que dcsponcbcaczam o Canaa Brasca.

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

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

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

mailto:fernanda.burzaca@gmail.com
mailto:mafemenezes@gmail.com
mailto:patirabello@uol.com.br

