
Objetivo: por serem instrumentos de representação de imagem do “outro”, a Mostra busca conhecer e 
reconhecer os usos e as potencialidades entre as múltiplas convergências nos discursos e estéticas da Museologia 
e do Cinema. Desde o seu nascedouro, o cinema inspira-se ou trata dos museus para contar histórias. Os museus, 
por sua vez, atribuem ao cinema o instituto de património cultural e busca inspiração nos seus conteúdos para 
construir suas narrativas. Um diálogo intelectual profícuo que nos inspira a ir mais longe nesse debate.

Peças de identidade
Países de Produção e realização: República Democrática do Congo, Bélgica e França
Diretor: Mweze Dieudonné Ngangura  Produção: Films Sud, Sol'œil Films
Duração: 93'  Ano: 1998

Mani Kongo é o rei dos Bakongo. Sua filha única, Mwana, foi enviada com a idade de 8 anos para a Bélgica 
para estudar medicina. Sem contato com a filha, Mani Kongo decide viajar sozinho para a Europa à sua 
procura e depara-se com o melhor e o pior da diáspora africana, bem como, com os preconceitos da 
sociedade européia.

As coisas que moram nas coisas
País de Produção e Realização: Brasil
Diretores: Bel Bechara, Sandro Serpa   Produção: Bel Bechara, Sandro Serpa
Duração: 14’  Ano: 2006 

Enquanto acompanham sua família formada por catadores de lixo, três crianças atribuem novos significa-
dos aos objetos descartados pela cidade, inventando brincadeiras e pontos de vista. 

Véio (Cícero Alves dos Santos)
País de Produção e Realização: Brasil
Diretores: Adelina Pontual   Produção: REC Produções/Chá Cinematográfico
Duração: 20’09”  Ano: 2005

Nos arredores da cidade de Nossa Senhora da Glória (Sergipe), sertão do Nordeste brasileiro, uma inespe-
rada “galeria de arte” a céu aberto expõe o trabalho de Cícero Alves dos Santos, o Véio. Agricultor, 
artesão e escultor, um nome destacado na arte popular brasileira, com importantes exposições, como a 
Bienal de Veneza.

MESA-DEBATE
Debatedores: Maíra Zenun – Poetisa, fotógrafa, cineasta, socióloga e professora. Doutoranda em 
Sociologia pela Universidade Federal de Goiás (UFG)/Universidade Nova de Lisboa (UNL), como bolsista 
CAPES.
Mário Chagas – Poeta, museólogo, cientista social e professor da UNIRIO e ULHT.
Coordenação: Luzia Gomes (ULHT)

das 14h às 17h
na Universidade Lusófona, sala S.0.9

Exibição de filmes + Mesa-Debate

II MOSTRA MUSEOLOGIA E CINEMA
MEMÓRIAS, IDENTIDADES E GÊNEROS
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PROGRAMAÇÃO
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Diretor: Mweze Dieudonné Ngangura  Produção: Films Sud, Sol'œil Films
Duração: 93'  Ano: 1998

Mani Kongo é o rei dos Bakongo. Sua filha única, Mwana, foi enviada com a idade de 8 anos para a Bélgica 
para estudar medicina. Sem contato com a filha, Mani Kongo decide viajar sozinho para a Europa à sua 
procura e depara-se com o melhor e o pior da diáspora africana, bem como, com os preconceitos da 
sociedade européia.

As coisas que moram nas coisas
País de Produção e Realização: Brasil
Diretores: Bel Bechara, Sandro Serpa   Produção: Bel Bechara, Sandro Serpa
Duração: 14’  Ano: 2006 

Enquanto acompanham sua família formada por catadores de lixo, três crianças atribuem novos significa-
dos aos objetos descartados pela cidade, inventando brincadeiras e pontos de vista. 

Véio (Cícero Alves dos Santos)
País de Produção e Realização: Brasil
Diretores: Adelina Pontual   Produção: REC Produções/Chá Cinematográfico
Duração: 20’09”  Ano: 2005

Nos arredores da cidade de Nossa Senhora da Glória (Sergipe), sertão do Nordeste brasileiro, uma inespe-
rada “galeria de arte” a céu aberto expõe o trabalho de Cícero Alves dos Santos, o Véio. Agricultor, 
artesão e escultor, um nome destacado na arte popular brasileira, com importantes exposições, como a 
Bienal de Veneza.

MESA-DEBATE
Debatedores: Maíra Zenun – Poetisa, fotógrafa, cineasta, socióloga e professora. Doutoranda em 
Sociologia pela Universidade Federal de Goiás (UFG)/Universidade Nova de Lisboa (UNL), como bolsista 
CAPES.
Mário Chagas – Poeta, museólogo, cientista social e professor da UNIRIO e ULHT.
Coordenação: Luzia Gomes (ULHT)

Fora da lei
País de Produção e Realização: Portugal
Diretora: Leonor Areal  Produção: Videamus
Duração: 87’  Ano: 2006

Teresa e Lena tentaram casar, mas a repercussão nos telejornais de Portugal trouxe-lhes ainda mais 
dificuldades e discriminação. Estas duas mães - e duas filhas - são uma família de facto, mas fora da lei.

Maioria oprimida
País de Produção e Realização: França
Diretora: Eleanore Pourriat  Produção: Shadows Films
Duração: 11’  Ano: 2010

Além do trabalho, cuidar das crianças e fazer as compras para casa? Fora a obrigação de estarem sempre 
belas e atraentes... Mas e se fosse ao contrário?

Não gosto dos meninos
País de Produção e Realização: Brasil
Diretor: André Matarazzo e Gustavo Ferri
Duração: 18’  Ano: 2011

Inspirado no projeto “It Gets Better”, diferentes histórias de 40 brasileiros tratam de maneira realista o 
que é crescer sendo gay.

A mercearia dos preservativos
País de Produção e Realização: Portugal/Burquina Faso
Diretor: Idrissa Ouédraogo 
Duração: 2’26”  Ano: 2004

Adama quer fazer amor com Kady. Ela teima em que ele utilize um preservativo e manda-o comprar. Mas 
ele não imaginara a vergonha de ter de pedi-lo à frente dos outros clientes.

MESA-DEBATE
Debatedoras: Ana Paula Fitas – Doutora em Ciências Sociais e Investigadora nas áreas da Antropologia e 
Sociologia com ênfase na Antropologia de Género.Técnica Superior na Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género (Presidência do Conselho de Ministros).
Leonor Areal – Doutora em Ciência da Comunicação, com ênfase em Cinema. Desenvolve estudos 
interdisciplinares em Literatura, Comunicação, Educação e Cinema na Universidade Nova de Lisboa. 
Realizadora dos filmes “Fora da Lei” e “Aqui tem gente”.
Coordenação: Vânia Brayner (ULHT/Capes)
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Curadoria e Organização: Profa. Doutora Judite Primo e 
Prof. Doutor Pedro Pereira Leite. Érica Abreu, Luzia Gomes e 

Vânia Brayner (doutorandas Museologia/ULHT)

REALIZAÇÃO:


