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Apresentação

Imagens do Oriente encontra-se  em sua segunda edição, trazendo mais uma vez, a São Paulo, a produção
cinematográfica de jovens realizadores, de diferentes países de cultura árabe ou islâmica, raramente
divulgada no Brasil ou na América Latina. Em março de 2007, com a colaboração da Prefeitura de São Paulo
e do Documentary and Experimental Film Center (DEFC, Teerã), realizamos a primeira edição do evento,
trazendo ao público um programa composto de 27 curtas e longas, ficções, animações e documentários,
todos focados em três países: Líbano, Palestina e Irã. Em 2008, Imagens do Oriente traz 42 filmes, dos
mesmos países, acrescidos de Síria, Jordânia e Paquistão, com a missão de promover o conhecimento e
compreensão de pessoas que são tipicamente representadas como o “outro”, essencializadas,
estigmatizadas e, cuja transformação, em mera caricatura de sua diversidade rica e real, tem freqüentemente
sido acompanhada e mesmo precedida de guerras contra elas.
Reiteramos o objetivo de promover o conhecimento de diferentes aspectos das realidades de países, dos mais
variados, comumente associados ao chamado “Oriente”. Sejam eles árabes (do Oriente Médio ao norte da
África), sejam eles islâmicos mas não árabes, como Turquia, Irã, Paquistão, Indonésia, entre outros. Por esse
motivo, as imagens que procuramos exibir são expressões artísticas provenientes dos mencionados países. Em
geral, são filmes selecionados diretamente nos seus festivais e centros de cinema, um estímulo ao
conhecimento, ao debate e a desmistificação.

Instituto da Cultura Árabe
Centro Cultural São Paulo

Presentation

Having started in 2007, Images From the East (IFE) is now on its second edition, bringing once again to São

Paulo some of the latest young filmmakers’ productions, from throughout Arab and Islamic countries. The films

here presented are usually are not shown in Brazil, or in Latin America in general. In March 2007, the first edition

of IFE was produced, with the collaboration of the Municipality of São Paulo, and of the Documentary and

Experimental Film Center (DEFC, Iran). Showing 27 films, among short and feature, fiction, animation, and

documentaries, focused on three countries: Lebanon, Palestine, and Iran. In 2008, IFE is screening 42 films,

from the same countries, plus Siria, Jordan and Pakistan.

Our mission is to promoting knowledge and comprehension regarding people who are typically stigmatized,

essentialized, presented as strange, exotic, or simply incomprehensible ‘others’, and whose transformation into

mere caricatures of their rich and diverse realities has often enough accompanied and even preceded wars against

them. The images we show come directly from film centers, festivals, and individuals, in these regions, usually

associated to what one would call the ‘East’.

Institute for Arab Culture

São Paulo Municipal Cultural Center

(Al nakba)

Al nakba, que em árabe significa a catástrofe, é o termo usado pelos palestinos para descrever a memória do
massacre e expulsão de seus lares, terras e plantações, em 1948. É também o termo empregado pela nova
historiografia israelense, composta de pesquisadores comprometidos com o ideal de resgatar o passado e
buscar uma compreensão comum do que ocorreu em 1948 e do que acontece até hoje.

Os filmes palestinos aqui apresentados, sob o signo dos 60 anos da nakba, não são os lamentos de um
povo-vítima. Eles não julgam, nem condenam. Trazem imagens, humanas e palpáveis, relatos da vida
palestina hoje. Como dizia o intelectual palestino exilado nos Estados Unidos, Edward Said, é importante que
palestinos e israelenses tenham uma imagem clara e comum do que ocorreu em 1948, para que encontrem
uma solução justa a esse trágico conflito. É importante conhecer a realidade.

Arlene E. Clemesha

Al Nakba, which in Arabic means ‘the catastrophe’, is how Palestinians refer to the memory of the massacre

and expulsion from their lands, plantations, and homes in 1948. It is also the term used by the Israeli

revisionists, the so-called new historiography, composed of researchers among whose objectives is to recover

the past, searching to build a common understanding of what happened in Palestine in the year 1948, and

what happens until today.

The Palestinian films here presented, in the framework of the 60 years of the Nakba, are not the lamentations

of a people-victim. They do not judge, least condemn. But show tangible images, reflections of Palestinian life

today.  As once stated by Edward Said, it is important that both Palestinians and Israelis have a clear and

common understanding of what happened in 1948. This is the only way to come closer to finding a just

solution to a tragic conflict. It is important to acknowledge reality.

Arlene E. Clemesha
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filmes

O evento tem como objetivo lançar luz –
por meio de ciclo audiovisual e mesa de
debate –sobre a realidade política, social
e cultural  do Oriente Médio.

a muralha de ferro/the iron wall
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carta de sara/a letter from sarah

NA BEIRA DA ESTRADA
(Up, by the road/Aan bala kenare jadeh, Irã,
cor, 15min - suporte 35mm)
direção: Marjan Ashrafi Zadeh - roteiro: Marjan
Ashrafi Zadeh - diretor de fotografia: Ali
Mohammad Ghasemi - editor: Sina Ganjavi -
som: Hussein Bashash - música:  Milad
Movahedi - produção: Documentary and
Experimental Film Center (DEFC)
Ficção. Mãe faz o possível para salvar seu bebê,
ferido em um acidente de carro, que cai no vale.
A mother does her best to save her baby who is

injured at the car accident and falling to the valley.

BLUES PALESTINO
(Palestine blues, Palestina, 2005, cor, 72min -
suporte DVD)
direção: Nida Sinnokrot - produção: Andrew Mysko
Documentário. Ao viajar pela rota do “Muro de
segregação”, as lentes de Nida Sinnokrot
captam a cena em transformação. No vilarejo
de Jayyous, perto de Qalqilia, a população
camponesa empreende uma campanha não-
violenta de resistência contra a construção do
Muro. Este, por onde passa, apropria as
melhores terras e arrasa plantações.
Focusing on the village of Jayyous (close to

Qalqilia) and its nonviolent campaign against

the wall, the film documents the heroic victories

and tragic defeats of this farming community’s

fight for survival. As a bereft farmer grieves for

his ancient orchard as the bulldozers lay it to

waste, a new movement in nonviolent

resistance grows in its place.

O BRILHO
(The shinning/Taalalou, Irã, cor, 8min15 - sem
diálogos - suporte DVD)
direção: Amir Toodehroosta - roteiros: Amir
Toodehroosta - diretor de fotografia:
Mohammad Reza Salehi - editor: Meysam
Samadi - som: Meysam Samadi - música:

Selected - produtor: Hussein Saberi
Ficção-experimental. Jovem testemunha sua
própria morte depois de afogar-se em uma
piscina. Ao passar para o outro mundo,
observa os que estão a sua volta em
diferentes momentos.
A youngster witnesses his own death after

drowning in a pool. And then, he transcends to

the other world while viewing those around him in

different moments.

CARTA DE SARA
(A Letter from Sarah/Resalah Min Sarah,
Jordânia, 2002, cor, 11min - suporte DVD)
direção: Mutaz Jankot - produção: Ahmad
Sharqawi - edição: Isam Ayyad
Documentário. Sara, garota palestina de 12
anos, relata sua vida diária, sua casa, o campo
de refugiados onde vive, as passagens
estreitas onde brinca, seus brinquedos
improvisados e jogos, descrevendo, ao mesmo
tempo, sua visão o conflito.
Sara, a 12 year old Palestinian girl, describes

her daily life, her home, the refugee camp

where she lives, the narrow passages where

she plays, her toys and games, while describing

her vision of the conflict.

CORAÇÃO ABERTO
(Open Heart, Palestina/Reino Unido, 2006, cor,
22min - suporte DVD)
direção: Claire Fowler - produção: Steve Sosebee
Documentário. A sobrevivência de Jamal, com
nove meses de idade, depende da realização
de uma cirurgia no coração, possível de ser
realizada apenas no hospital palestino
Makassed, em Al Quds (Jerusalém), com o
apoio de uma equipe de médicos voluntários do
Fundo de Auxílio à Criança Palestina (em
inglês, PCRF - The Palestine Children´s Relief

Fund). Para realizar a operação, Jamal terá que
viajar de sua casa, na região de Nablus, passar
por todos os postos de controle israelenses,
instalados ao longo do caminho, até chegar a
Jerusalém. Coração aberto revela o empenho
do sistema de saúde palestino sob a ocupação,
a partir das perspectivas do médico, do
paciente e da organização humanitária.
Open Heart is an emotional journey that

highlights the plight of the struggling

Palestinian health care system under

occupation, from the perspective of Doctor,

Patient and Humanitarian organisation.
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DAF
(Daf, Irã, 2003, cor, 52min - suporte DVD)
direção: Bahman Ghobadi
Documentário. Retrata a vida de uma família
curda vivendo próxima à fronteira Irã/Iraque.
Seus parcos ingressos dependem da confecção
e venda do instrumento musical chamado Daf.
Não obstante a pobreza, Faeq e suas duas
esposas recebem crianças do vilarejo, que
aprendem a tocar o raro instrumento.
It portrays the life of a Kurdish family living near

the Iran-Iraq border. Their scanty gains depend

upon the manufacture and sale of a musical

instrument called Daf. Despite poverty, Faeq

and his two wives receive children from the

village, who learn to play this rare instrument.

DE FUTEBOL E SONHOS
(Goal Dreams/Ahlam Al Hadaf, Palestina, 2006,
cor, 86min - suporte DVD)
direção e produção: Maya Sanbar e Jeffrey
Saunders - edição: Richard Lowe e Matyas Veress
Documentário. Como pode um time sem pátria
reconhecida, sem liga permanente, sem espaço
para treinos e com integrantes da seleção
dispersos ao redor do globo, competir no mundo
do futebol moderno? Sendo jogadores dos
territórios ocupados de Cisjordânia e Gaza, eles
não podem treinar juntos em seu próprio país.
Identidade pessoal e identidade nacional se
misturam e, de forma inusitada, a equipe de
futebol mais se assemelha a um microcosmo
palestino, junção de exílio, ocupação,
sobrevivência e sonhos.
Goal Dreams is a film about national and

personal identity as seen through the Palestinian

national soccer team. It’s not necessary to be a

soccer fan to enjoy the roller-coaster ride as the

team makes a passionate but unsuccessful bid

to qualify for the 2006 World Cup tournament.

Heart is the essence of the story as the dream

takes root among players of Palestinian heritage

but varying nationalities.

DÊ-ME SEU AMOR
(Askini ver Bana, Paquistão, 2007, cor, 30min -
suporte DVD)
direção: Nameera Ahmed
Filmado em Istambul, Turquia, a película
explora o papel da música na vida dos
seguidores contemporâneos do poeta e místico
do século 8, Mevlana Jalaluddin Rumi, os
denominados Mevlevi Sufis, mais conhecidos
como Dervishes.
Filmed in Istanbul, Turkey, the film explores the

role of music in the contemporary followers of

the poet and mystic of the thirteenth century,

Mevlana Jalaluddin Rumi, the so-called Mevlevi

Sufis, better known as Dervishes.

ESCREVENDO NA TERRA
(Writing on the earth/Yadasht Bar Zamin, Irã,
cor/P&B, 78min - suporte 35mm)
direção: Ali Mohammad Ghasemi - roteiro: Ali
Mohammad Ghasemi - diretor de Fotografia:
Ali Mohammad Ghasemi - editor: Ali
Mohammad Ghasemi - som: Jean-Guy Veran,
Dolby - produtor: Ali Mohammad Ghasemi -
produção: Documentary and Experimental
Film Center (DEFC) - elenco: Hossein
Moslemi, Asiyeh Bakhshizad, Shirin Ghasemi
Mulher dá luz a uma criança que nasce morta.
Seu marido não se conforma e pergunta a
Deus a razão da tragédia. Um dia, ele observa
as pessoas da aldeia se embebedando e se
convence de que Deus tirou seu filho para
salvá-lo da vulgaridade do mundo. Então,
tomou para si o desafio de uma missão: matar
todas as crianças da aldeia para salvá-las da
vaidade do mundo.
(Selecionado para a Competição da 20ª
Semana Internacional de Críticos de Cinema,
do 62º Festival de Cinema de Veneza.)
Woman gives birth to a child, born dead. Her

unconformed husband asks God the reason for

such a tragedy. One day, he watches the

people of the village get drunk and convinces

himself that God took his son to save him from

the vulgarity of the world. He then takes the

challenge of a mission: to kill all children of the

village to save them from the vanity of the

world. Selected for Competition at the 20th

International Film Critics’ Week, 62nd Venice

Film Festival.

Festivais:
. Competition section of 20th International
Week of Film Critics of 62nd Venice Film
Festival (Italy-2005)
. “New Currents” section of 10th Pusan
International Film Festival (Korea-2005)
. 19th Leeds International Film Festival (UK-2005)
. 7th International Film Festival Bratislava
(Slovakia-2005)
. 35th International Film Festival Rotterdam
(The Netherlands-2006)
. 18th Riga International Film Forum “Arsenals”
(Latvia-2006) won the best director prize
. Osian’s - Cinefan Festvial of Asian Cinema
(India-2006)
. 11th Split Film Festival (Croatia-2006)
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EU QUERO SER UM ATOR
(I want to be an actor/Mikhaham bazigar

shavam, Irã, cor, 25min - suporte DVD)
direção: Nader Tarighat
Documentário sobre uma equipe de filmagem
em busca de um adulto para o papel.
Documentary. A crew of a film is looking for

a caracter.

FAIXA DE GAZA
(Gaza Strip, EUA, 2002, cor, 74min - suporte DVD)
direção: James Longley - produção:
James Longley
Documentário. O norte-americano James
Longley viajou para a Faixa de Gaza, em
janeiro de 2001, planejando ficar duas
semanas para coletar material para um filme
sobre a Intifada. Acabou ficando mais de três
meses, período no qual pôde conhecer a fundo
a população. Faixa de Gaza é filmado quase
que totalmente em estilo verídico e
apresentado quase sem narração. Dotado de
maior observação e menor argumento político,
o filme apresenta um raro olhar sobre a
inflexível realidade vivida nos territórios
palestinos, sob a ocupação militar israelense.
Gaza Strip follows a range of people and events

following the election of Israeli Prime Minister

Ariel Sharon, including the first major armed

incursion into “Area A” by IDF forces during this

intifada. The film is filmed almost entirely in a

verite style, presented without narration and

with little explanation, focusing on ordinary

Palestinians rather than politicians and pundits.

More observation than political argument, Gaza

Strip offers a rare look inside the stark realities

of Palestinian life and death under Israeli

military occupation.

AS FORMIGAS
(The ants/Morcheha, Irã, cor, 3min - sem
diálogos - suporte DVCam)
direção: Peyman Barahin - roteiro: Hassan
Najafi - animação: Peyman Barahin - música:
Selected - produção: Documentary and
Experimental Film Center (DEFC)
Num dia chuvoso, um homem que caminha pela
rua pisa em algumas formigas, matando-as.
On a rainy day, a man who is walking at the street

sets his foot on some ants which caused to kill them.

FOTÓGRAFO DE GUERRA
(War maker/Jang Saz, país, cor, 5min - sem
diálogos - suporte DVCam)
direção: Shahram Heidarian - roteiro:
Shahram Heidarian, Oroud Peykanfar -
animação: Ebrahim Alavizadeh, Afshin Karimi -
som: Hamed Kiaei - música: Hamed Kiaei -
produção: Documentary and Experimental
Film Center (DEFC)
Animação. Um fotógrafo militar americano
disponibiliza para a mídia suas fotos da Guerra
entre o Iraque e os Estados Unidos.
An American military photographer uses his

photos about the war between Iraq and USA for

the Media.

FRONTEIRAS DE SONHOS E LÁGRIMAS
(Frontiers of dreams and fears/Ahlam Al

Manfa, Líbano/Palestina, 2001, cor, 56min -
suporte  DVD)
direção: Mai Masri - produção: Mai Masri em
parceria com ITVS (Independent Television
Service, dos EUA
Documentário. Mai Masri percorre a delicada
amizade que se desenvolve entre duas
garotas palestinas: Mona, residente do
campo de refugiados de Shatila (Beirute,

Líbano), e Manar, moradora do
campo de refugiados de Al-Dheisha,
em Belém (Cisjordânia). As
meninas, que se conhecem apenas
por cartas, finalmente têm a
oportunidade de se encontrarem na
fronteira, durante a retirada de
Israel do Sul do Líbano. Quando a
Intifada inesperadamente estoura
ao redor delas, as duas garotas
vêem suas vidas novamente
transformadas.
May Masri travels through the delicate

friendship that grows between two

Palestinian girls: Mona, resident of

the refugee camp of Shatila (Beirut,

Lebanon), and Manar, inhabitant of

the refugee camp of Al-Dheisha ineu quero ser um ator/want to be an actor
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Bethlehem (West Bank). The girls, who know

each other only by letters, finally have the

opportunity to meet at the border, during the

Israeli withdrawal from South Lebanon. When

the intifada suddenly erupts around them, once

again the two girls see their lives transformed.

A GAIOLA
(The cage/Ghafas, Irã, cor, 12min - sem
diálogo - suporte DVD)
direção: Vahid Nasirian - roteiro: Vahid
Nasirian - animação: Vahid Nasirian -
assistente de animação: Mourteza Zaree
Sharifi - som: Ali Samadpoor - música: Ali
Samadpoor - produção: Documentary and
Experimental Film Center (DEFC)
Sem diálogos. Um gigante faz estátuas grandes
e pequenas até que todas caem das nuvens.
A cloudy giant is making the small and big

statues and then falling down all of them from

the clouds.

HAJI GULLIT
(Haji Gullit, Irã, cor, 31min30 - legenda em
inglês - suporte DVCam)
direção: Reza Dorostkar - roteiro: Reza
Dorostkar - diretor de fotografia: Davood
Abbasi - editor: Ali Abdollahzadeh - som:
Hossein Ghorchian - pesquisa: Reza
Dorostkar - produção: Documentary and
Experimental Film Center (DEFC)
Documentário sobre Haji Vali Pourahmadi que
foi ferido e perdeu uma das pernas durante a
guerra com o Iraque. Ele jogava futebol e
admirava um dos famosos jogadores
holandeses, Ruud Gullit. Agora, ele tem um
time de futebol e joga com uma só perna.
This documentary fi lm is about Haji Vali

Pourahmadi who was injured and lost his leg

during Iraqi-imposed war. He played football and

he likes one of the Dutch famous football players,

Ruud Gullit. Now, he has a football team and play

football with one leg.

A IMPORTÂNCIA DA SUA IMAGEM
(The role of your image/Naghshe khiale tou, Irã,
cor, 25min - legenda em inglês - suporte DVD)
direção: Mojtaba Asadipour - roteiro: Hamid
Shahiri - diretor de fotografia:  Koroush Peirou -
editores: Seyyed Mojtaba Asadipour, Ali Habibi -
som: Mohammad Habibi - música: Hamidreza
Sadri- produção: Documentary and
Experimental Film Center (DEFC)
Mãe faz promessa para o retorno de seu filho,
que não a vê há muitos anos.
A mother makes a vow to return his son who

has not come for many years.

OS INFORTÚNIOS DE MASHDI
(Mashdi’s Misfortunes/Masaebe Mashdi, Irã, cor,
14min - suporte DVCam)
direção: Shahram Mirab Aghdam - roteiros:
Shahram Mirab Aghdam, Parviz Hassanlou - diretor
de fotografia: Abbas Fathi Ashkani - editor:
Shahram Mirab Aghdam - som: Amir Torkman -
música: Selected - produção: Documentary and
Experimental Film Center (DEFC)
Ficção. Um senhor compra bilhetes de loteria
desde sua juventude. Finalmente ele ganha o
prêmio, mas acontecem coisas estranhas.
An old man has bought the lottery ticket for since

his youth. Finally, he wins but some strange

events happened.

JERUSALÉM, O LADO LESTE DA HISTÓRIA
(Jerusalem, east side of story/Al Quds, Al Janib

Al Sharqi Min Al Hikaya, Palestina, 2007, cor,
57min - suporte DVD)
direção: Mohammed Alatar - produção:
Movimento Palestino para Paz e Democracia/
Associação palestina de Apoio às
Comunidades Agrícolas.
Documentário. A última embarcação da história
seria a ocupação israelense de Jerusalém,
processo pelo qual o Estado de Israel procura
transformar a cidade em capital “una e

fronteiras de sonhos e lágrimas/frontiers of dreams and fears
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indivisível” de um Estado exclusivamente judeu
(cuja capital é na realidade Tel Aviv). Em
Jerusalém Leste – território palestino
militarmente ocupado desde 1967 –, uma política
de “judaização” forçada busca alcançar a
“superioridade demográfica” dos judeus,
mediante a expulsão de palestinos, muçulmanos
e cristãos, para fora da cidade sagrada.
The latest shipment of history is the Israeli

occupation. In 1948, the western part of the city

fell under Israeli control; in 1967, the eastern

part fell under Israeli occupation. Since then,

Israel has pursued a policy of Judaizing the city,

aiming to achieve “Jewish demographic

superiority.” Part of this policy is to drive

Palestinian Muslims and Christians out of the

city; denying their presence, history, and ties to

the land. The documentary takes you on a

journey exposing Israel’s policy to gain

supremacy and hegemony over the city and its

inhabitants. It also touches on the future of the

city: Jerusalem is the key to peace; without

Jerusalem, there is no peace for anyone.

LÁ FORA, UMA XÍCARA DE CHÁ
(Outside, a cup of tea/Biron, yek fenjane chay,
Irã, cor, 16min - sem diálogos - suporte DVCam)
direção: Hossein Ziaei - roteiro: Hossein Ziaei -
diretor de fotografia: Hossein Ziaei - editor:
Ramin Mazzafi - som: Ramin Mazzafi -
música: Selected - produção: Documentary

and Experimental Film Center (DEFC)
Um homem toma uma xícara de chá na solidão
de uma cafeteria, em uma cidade populosa.
Uma bela mulher senta-se à sua frente e ele
começa a fantasiar.
A lonely man is drinking a cup of tea in the solitude

café somewhere at this crowded city. A beautiful

woman sits against him and then the man is

starting to dream.

LEITE DO DESERTO
(Milking the desert, Inglaterra/Síria, 2004, cor,
25min - suporte DVD)
direção: Yasmin Fedda - produtora: Tasmin
Fedda - mixagem de som: Jon Tipler -
suporte técnico: William J Brown - editorial
advisor: Andy Lawrence
Documentário. Frederic deixou a França para
viver no monastério de São Moisés, o Abissínio,
no deserto da Síria. Diariamente, junto com o
monge sírio, Boutros, tiram leite das cabras,
fabricam queijo e rezam. Suas vidas criam um
pano de fundo para as relações entre cristãos e
muçulmanos na região.
Frederic came from France to become a novice

at the St. Moses the Abyssinian monastery in

the desert of Syria. We follow him and Syrian

monk Boutrous through their daily chores and

routines: milking goats, making cheese and

praying. Their lives create a backdrop for

Muslim and Christian relations in the area.

lá fora uma xícara de chá/outside, a cup of tea
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LUZ AMARELA
(Yellow light/Cheraghe zard, Irã, cor,
2min - suporte DVCam)
direção: Talaye Atlasi - roteiro: Talaye
Atlasi - diretor de fotografia:  Mehrnaz
Asadi - editor: Talaye Atlasi - som:
Talaye Atlasi - produtor: Talaye Atlasi
Experimental. A luz amarela…
The yellow light…

AS MAZELAS DE UMA SOLTEIRONA
(The Miseries of a Maiden/Masaeb

Doshizeh, Irã, 2007, cor, 92min -
suporte Betacam SP)
direção: Seyed Massoud Atyabi -
elenco: Behnoush Tabatabaei, Mehdi
Pakdel, Pouria Porsorkh, Behzad Farahani
Janette planeja casar-se com André.
Ambos são cristãos. Mas um acidente de carro
a envolve em uma série de acontecimentos que
mudam os rumos de sua vida.
Janet is a Christian girl who is plans to get

married with André; at the same time because of

a car accident she gets involved in some events.

O MENSAGEIRO
(The messenger/Ghased, Irã, cor, 6min -
suporte DVCam)
direção: Mohsen Salehifard - roteiro: Mohsen
Salehifard - animação: Mohsen Salehifard -
editor: Salman Bahonar - música: Selecionada -
produção: Documentary and Experimental
Film Center (DEFC)
Aranha tece uma teia na caverna, de forma que
o Profeta Mohammad (P.B.U.H.) possa emigrar
com segurança de Meca para Medina.
A spider weaves a web at the cave so that the

Prophet Mohammad (P.B.U.H) could emigrate

safely from Mecca to Medina.

35 METROS DA ÁGUA
(35 meters from the water/35 Metriye sathe

ab, Irã, cor, 34min - legenda em inglês -
suporte DVCam)
direção: Houman Seyyedi - roteiro: Hossein
Mahkameh - diretor de fotografia: Alireza
Barazandeh - editor: Houman seyyedi - som:
Masih Seraj  - música: Ankido Varesh -
produção:  Documentary and Experimental Film
Center (DEFC)
Um garoto e uma menina se encontram e,
finalmente, ele apaixona-se por ela.
The story of this film is about a boy and a girl

who meet each other during one day and finally

he fells in love with her.

MEU PAÍS AMADO
(Watani Habibi, Palestina/Nova Zelândia, 2007,
cor, 24min - suporte DVD)
direção: Janice Abo Ganis & John Mandelberg
Cantores palestinos, expressando-se pela
música, revelam as histórias de suas
comunidades.
Palestinians singers, expressing themselves by

the music, reveal the stories of their

communities.

MIRAGEM
(Mirage/Saraab, Irã, cor, 18min30 - suporte DVCam)
direção: Behzad Rasoulzadeh - roteiro:
Behzad Rasoulzadeh - diretores de
fotografia: Behzad Rasoulzadeh e Arjang
Tarafdar - editor: Behzad Rasoulzadeh - som:
Amir Shokri - música: Aliakbar Rasoulzadeh -
produção: Documentary and Experimental
Film Center (DEFC)
O filme examina a vida de crianças que moram
próximas à fronteira Norte do Irã.
This film reviews the lives of children who living

near the border of north part of Iran.

MULHERES ESCRITORAS NO IRÃ
(Iranian women writers, Irã, 2007, cor, 6min -
suporte DVD)
direção: Amir Amirani
Documentário. Mulheres escritoras iranianas
refletem sobre sua atividade, as restrições da
censura oficial do governo e a censura da
própria sociedade.
Iranian women writers speak about their activity,

the restrictions of governmental censureship,

and of that of their own society.

a 35 metros da água/35 meters from the water
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A MURALHA DE FERRO
(The Iron Wall/Alhaeit Al Hadidi, Palestina,
2006, cor, 52min - suporte DVD)
direção: Mohammed Alatar - produção:
Movimento Palestino para a Paz e Democracia/
Associação Palestina de Apoio às
Comunidades Agrícolas
Documentário. Quando o pai da direita
israelense, Valdimir Jabotinsky, formulou a
irredutível estratégia da Muralha de Ferro, em
1923, foi dito que o diálogo com os árabes
palestinos só seria empreendido quando estes
estivessem totalmente derrotados. O filme
aborda a história da implantação sionista na
Palestina, até os mais recentes projetos de
Israel para a construção de assentamentos
permanentes, confisco de propriedades, furto
de recursos naturais, privação de direitos
humanos e criação de um sistema de
segregação social baseado no fator étnico-
racial, semelhante ao apartheid que vigorou na
África do Sul.
When the founder of the Israeli right wing,

Valdimir Jabotinsky, conceived the Iron Wall

strategy, in 1923, it was said that any dialogue

with the Arab Palestinians would only be

undertaken once they were totally defeated.

The film discusses the history of the Zionist

enterprise in Palestine, until the latest plans of

Israel for the construction of permanent

settlements, confiscation of properties, theft of

natural resources, deprivation of human rights

and creation of a social segregation system

based on ethnic-racial factor, similar to

apartheid witch was valid in South Africa.

NAQUELE DIA
(On that day, Irã, 2008, cor, 8min50 - suporte DVD)
direção: Babak Amini - produtor: Bahman
Ghobadi - produção: Irã, com apoio da
Lee&Gund Foundation: Make Films not War
Ficção. Iraquiana, refugiada no Curdistão
iraniano, tenta regressar para depor contra

Saddam Hussein. No entanto, descobre que não
tem direito sequer a um acerto de contas pessoal.
Iraqi woman, refugee in Iranian Kurdistan, tries

to return to Iraq to testify against Saddam

Hussein. However, soon finds out that she will

not be granted the opportunity to settle her

personal accounts.

NÓ
(Knot/Gereh, Irã, cor, 10min - legenda em inglês -
suporte DVCam)
direção: Javad Vatani - roteiro: Javad Vatani -
diretor de fotografia: Farshad Gol Sefidi -
editor: Mohammad Rasoluf  - som: Amir Behbod -
música: Selecionada - produção: Documentary
and Experimental Film Center (DEFC)
Uma senhora fez uma promessa de ir ao templo
sagrado todas as quintas-feiras para atar um
laço à árvore sagrada. Um dia ela encontra um
senhor que foi seu pretendente no passado.
(Pela humanidade, originalidade da história,
pela habilidade em expressar com simplicidade
por meio de uma fotografia poética, uma
história universal que, como os internos da
Civitacecchia disseram, é uma metáfora da
vida, uma vida em que você nunca sabe se irá
caminhar ou afundar na neve, como a velha
senhora do filme, que luta com dificuldade,
sustentada por uma promessa de amor.)
An old woman has made a vow to go to the holy

shrine every Thursdays in order to tie a knot on

the holy tree. Once she meets an old man ho was

her suitor some years ago.

OLIVE
(Olive/Miveye derakhte zeytoun, Irã, cor, 6min -
suporte DVD)
direção: Misa Molavi - produção: Irã (DEFC)
Ficção. Enquanto o aluno está pintando um
pássaro branco na lousa, seu professor chega
e pinta outro pássaro.
Fiction. Meanwhile a student is drawing a white

bird, the teacher starts to draw another bird.

PALAVRA
(The Word/Kalame, Irã, cor, 16min - suporte DVCam)
direção: Tahere Hasanzadev - roteiro: Tahere
Hasanzade - diretor de fotografia:  Bayram
Fazli - edição: Ebrahim Saeidi - som: Alireza
Daryadel - produção: Documentary and
Experimental Film Center (DEFC)
Ficção. Mulher não consegue engravidar. Uma

noite, tem um sonho com Santa Maria e vai

para a igreja rezar.

This film is about a woman who doesn’t pregnant.

One night she had a night dream about Saint Mary

and goes to the church for praying.

a muralha de ferro/the iron wall
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PÉROLAS
(The pearl’s dream, Irã, 2001, cor, 20min -
suporte DVD)
direção: Abolfazl Saffary - produtor:  Abolfazl Saffary
A atividade dos mergulhadores em busca de
pérolas no litoral iraniano é árdua e cada vez
mais difícil, assim como são raras as pérolas
desse litoral.
The activity of pearl divers on the Iranian coast

is difficult and increasingly rare, as rare as the

pearls at that coast.

A RAIZ
(The root/Rishe, Irã, cor, 7min30 - sem diálogos -
suporte DVCam)
direção: Sarah Saeidan - roteiro:  Sarah
Saeidan - animadores: Sarah Saeidan -
editor: Sarah Saeidan - música:  Arya
Aziminejad - produção: Documentary and
Experimental Film Center (DEFC)
Uma árvore solitária no topo de um morro
apaixona-se por um jovem pastor que vem
todos os dias com sua ovelha.
A lonely tree on the top of a hill falls in love with a

young shepherd who comes there everyday with

his sheep.

SUPER… RATO
(Super… mouse/Fara… mosh, cor, 10min -
suporte DVD)
direção: Iran Entezam - roteiro: Amir Behshad

Tavabian - diretor de fotografia: Houman
Behmanesh - editores: Iran Entezam, Houman
Behmanesh - música: Amir Hassan Entezam -
produção: Documentary and Experimental
Film Center (DEFC)
Ficção. Um rato entra na casa de um velho. A

partir daí ocorrem vários acontecimentos.

A mouse is coming to an old man’s home. Some

events are happened at the house.

TAPA
(TheSlap/Sili, Irã, cor, 5min - suporte DVCam)
direção: Ehsan Amani - roteiro: Ehsan Amani -
diretor de fotografia: Saeed Hadadi - editor:
Hesam Noorani - produção: Documentary and
Experimental Film Center (DEFC)
Um homem, uma moça e um casal de velhos
em um trem. Acontecem coisas que ninguém
sabe qual a razão.
A man, a girl, an old man and an old woman in

a train, some events happened and no body

knows the reason.

UM LUGAR AGRADÁVEL PARA O PEIXE
(A cosy place for the fish/Jaei Denj Baraye

Mahiha, Irã cor, 26min - legenda em inglês -
suporte DVCam)
direção: Nasser Zamiri
Um romântico casal sonha com o nascimento
do filho.
A dwarfish couple that is living lovely together is

dreaming for birthing their child.

super... rato/super… mouse
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UM PRATO DE SARDINHAS, OU A PRIMEIRA
VEZ QUE EU SOUBE DE ISRAEL
(Tabaq al-sardin, or the first time I heard of Israel,
Síria/França,1997, cor 17min - suporte DVD)
direção: Omar Amiralay - produção:
Mohammad Malas - diretor de fotografia:
Etienne de Grammont - edição: Dominique
Pâris - música: Emile Sa’adeh
A idéia do filme é iniciada pela passagem: “A
primeira vez em que ouvi falar de Israel, eu
estava em Beirute e a conversa era sobre um
prato de sardinhas. Naquela ocasião, eu tinha
seis anos de idade e Israel, dois.” Em
companhia do produtor Mohammad Malas, o
cineasta Omar Amiralay revisita as ruínas da
cidade de Al-Qunaytera, na Síria, destruída em
1974, e ocupada por Israel durante sete anos.
Sobrou um só edifício: o cinema. O
documentário se constrói a partir do diálogo
reflexivo entre Amiralay e Malas, o que resultou
num registro subjetivo das marcas deixadas
pelo conflito com Israel.
The idea of the film is introduced by the

passage: “The first time I heard of Israel, I was

in Beirut and the conversation was about a

plate of sardines. At that time, I was six years

old and Israel, two”. In the company of producer

Mohammad Bags, the filmmaker Omar Amiralay

revisits the ruins of the city of Al-Qunaytera,

Syria, destroyed in 1974, and occupied by

Israel for seven years. Only one building is left

over: the cinema.

O VELHO E A ESTRADA DE TREM
(The old man and the rail/Pire mad va khat, Irã,
cor, 10min - suporte 35mm)
direção: Panah Barkhoda Rezaei - roteiro:
Panah Barkhoda Rezaei - diretor de
fotografia: Ali Mohammad Ghasemi - editor:
Panah Barkhoda Rezaei - som: Behrouz
Shahamat - música: Taha Parsa
Shojanoori - produção: Documentary
and Experimental Film Center (DEFC) -
elenco: Massoud Heshmat, Hojatollah
Badaghi e Mohammad Talebi
Ficção. Um velho ferroviário espera
pelo seu filho “Mehdi”.
The old railroad man is waiting for his

son “Mehdi”.

VIDA
(Life/Zendegi, Irã, cor, 10min - sem diálogos -
suporte DVCam)
direção: Mahmoud Kiani Falavarjani - roteiro:
Mahmoud Kiani Falavarjani - diretor de
fotografia: Alireza Javani - editor: Mojtaba Mirlouhi
- música: Selected - produção: Documentary and
Experimental Film Center (DEFC)
A vida continua...
Life goes on...

ZIGZIGLAND
(Driving to Zigzigland, EUA/Palestina, 2006, cor,
92min - suporte DVD)
direção: Nicole Ballivian - produtor executivo:
Anas Khalaf - elenco: Bashar Da’ar
Crônica bem humorada de um dia na vida de
Bashar, ator palestino e taxista em Hollywood.
O constante fluxo de passageiros traz histórias de
atentados-suicidas, Cat Stevens, Bush e a guerra
do Iraque; lembranças do teatro Al Kasaba, em
Ramallah, Palestina, em meio a sérios problemas
com o departamento de imigração e o Homeland
Security. Baseado em histórias verídicas. Prêmios
de Melhor filme e Melhor ator AMAL Film Festival
(Espanha), Público Arabian Sights Film Festival,
entre outros.
A chronicle of a day in the life of a Palestinian

cab driver in Los Angeles, the film portrays the

social struggle of the Arab immigrant in post-9/

11 America. A film audition typecasts Bashar to

play the role of Al Qaeda terrorist. A steady flow

of passengers give the Arab cabbie a run-

around on issues that deal with suicide

bombers, George Bush, Cat Stevens, the war in

Iraq, and music. Shot in Los Angeles and

Palestine, based on true stories.

um prato de sardinhas, ou a primeira vez que eu soube de israel/tabaq

al-sardin, or the first time i heard of israel
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p r o g r a m a ç ã o

Idade recomendada: 16 anos - retirada de ingressos: uma hora
antes de cada sessão - Sala Lima Barreto - entrada franca

(Os filmes serão exibidos com legendas eletrônicas em português)

a raiz/the root
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dia 27 - terça
16h
O velho e a estrada de trem
As formigas
O brilho
Os infortúnios de Mashdi
Miragem
Lá fora, uma xícara de chá
Palavra
Super… rato
18h
Meu país amado
Dê-me seu amor
Um prato de sardinhas, ou a primeira vez
que eu soube de Israel
20h
Zigzigland

dia 28 - quarta
16h
As mazelas de uma solteirona
18h
Coração aberto
Faixa de Gaza

De futebol e sonhos

dia 29 - quinta
16h
Leite do deserto
Blues Palestino

20h
Debate
Imagens contemporâneas do Oriente
Contemporary images from the East
com: Mohammad Afarideh (diretor do DEFC -
Centro de Cinema Experimental, Irã), Massoud
Bakhshi (produtor e realizador, Irã), Montaser
Marai (produtor e realizador, Aljazeera - Qatar)
e Alessandra Meleiro (University of London/
Centro Cultural São Paulo) - mediação: Arlene
Clemesha (USP, ICArabe)

18h
De futebol e sonhos
20h
Um lugar agradável para o peixe
Haji Gullit
A raiz
A importância da sua imagem
Luz amarela
A gaiola
Tapa

dia 30  - sexta
16h
Zigzigland
18h
Nó
Fotógrafo de guerra
Eu quero ser um ator
Olive
Vida
O mensageiro
35 metros da água
Na beira da estrada
20h
Meu país amado
Dê-me seu amor
Um prato de Sardinhas, ou A primeira vez que
eu soube de Israel

dia 31 - sábado
16h
Fronteiras de sonhos e lágrimas
A muralha de ferro
18h
As mazelas de uma solteirona
20h
Leite do deserto
Blues Palestino

dia 1°/6 - domingo
16h
Carta de Sara
Jerusalém, o lado Leste da história

olive/olive
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18h
Daf
Naquele dia
Mulheres escritoras no Irã
Pérolas

da
f/

d
a

f

Após a sessão haverá um bate-papo com o
diretor Abolfazl Saffary.

Currículos

ALESSANDRA MELEIRO

Pesquisadora visitante na Universidade de Londres
(SOAS, School of Oriental and African Studies).
Autora do livro O novo cinema iraniano: uma opção

pela intervenção social e organizadora da coleção
de livros Cinema no mundo: indústria, política e

mercado, lançados pela Editora Escrituras. É
presidente do Instituto Iniciativa Cultural.

ARLENE CLEMESHA

Professora de História Árabe do Curso de Língua,
Literatura e Cultura Árabe, no Departamento de
Letras Orientais (FFLCH), na USP. Autora de livros
e artigos sobre a história árabe e judaica e membro
do Instituto da Cultura Árabe e da curadoria de
Imagens do Oriente.

MASSOUD BAKHSHI

Nascido em Teerã, em 1972, é formado em
engenharia agrícola, fotografia e cinema, com
estudos em Teerã, Roma e Paris. Realizou diversos
filmes-documentários, selecionados e premiados
em festivais internacionais no Irã e no exterior.

Debate
dia 28, quarta, às 20h - Sala Lima Barreto

MOHAMMAD AFARIDEH

Nascido em Teerã, em 1962, é graduado em
teologia e cinema. Iniciou a carreira fazendo filmes
em 8mm e passou a lecionar cinema em escolas
especializadas. Trabalhou na Fundação Farabi de
Cinema (Irã), de 1983 a 1995, e no Departamento
externo da TV iraniana, de 1995 a 1997. De 1997 a
2001, foi diretor do IYCS, o Centro de Cinema
Jovem do Irã, onde produziu 700 curtas. Desde
2001, é presidente do DEFC, o Centro de Cinema
Documentário e Experimental do Irã. Presidiu
diversos festivais internacionais de cinema no Irã.

MONTASER MARAI

Nascido no Kuwait, em 1975, é formado em
Sociologia pela Universidade da Jordânia. Realizou
diversos documentários para a Aljazeera, onde
produz desde 2002 o programa In Focus. É diretor
da organização sem fins lucrativos, Film Forum,
baseada em Londres.

20h
Escrevendo na terra

Após a sessão haverá um bate-papo com o
diretor Ali Mohammad Ghasemi.
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