
ImprensaBR entrevista diretores do Urânio em Movi(e)mento sobre mostra do 
festival (International Uranium Film Festival – IUFF) na Índia  
 
Uma extensa programação com filmes de diversos países será exibida de 28 de março 
a 21 de abril no St. Francis College for Womem e Annapurna International School of 
Film & Media  
 
O Urânio em Movi(e)mento - International Uranium Film Festival é o primeiro festival 
de cinema a tratar dos problemas e desafios relacionados às questões nucleares e 
radioativas. Este ano, o festival chega a sua quarta edição, já tendo passado por 
grandes capitais mundiais, como São Paulo, Recife, Salvador e Fortaleza, no Brasil; 
Lisboa e Porto, em Portugal; Berlim e Munique, na Alemanha, e esteve, ainda, em dez 
grandes cidades na Índia, incluindo Nova Delhi, Mumbai e Hyderabad, para onde 
retorna neste final de semana.  
 
ImpremsaBR - Como aconteceu de vocês pensarem em fazer a primeira mostra na 

Índia, e quando o festival aconteceu pela primeira vez no país?  

Norbert Suchanek e Márcia Gomes de Oliveira: Desde a primeira edição do festival 

aqui no Rio, em 2011, contamos com a participação do documentarista indiano 

Shriprakash. Ele é diretor do premiado “Budha weeps in Jadugoda” (Buda chora em 

Jadugoda). Esse filme fala sobre Jadugoda, local na Índia onde há mineração de urânio. 

Shriprakash percebeu que não bastava exibir apenas o seu filme para despertar na 

população o interesse pela temática nuclear. Somente com o festival, o público 

conseguiria fazer a conexão de tudo o que envolve a temática nuclear, compreender o 

ciclo do combustível nuclear. Desde 2012, Shriprakash faz parte da nossa equipe, sendo 

responsável por organizar o festival na Índia e em toda a região do sul da Ásia.  

Em dezembro de 2012, o festival estreou na capital Nova Dehli, no magnífico Siri Fort 

Auditorium. Depois o festival aconteceu de norte a sul da Índia, em mais nove 

importantes cidades. 

http://www.uraniumfilmfestival.org/pt/iuffs/iuff-2013/india-2013 

ImpremsaBR - Como é exibir cinema no país que mais produz cinema no mundo, mas 

que, ao mesmo tempo tem um mercado interno muito forte no consumo desses 

produtos audiovisuais e não assiste a qualquer filme? E como é exibir filmes 

específicos, que falam sobre energia nuclear? Com que público dialogaram quando 

estiveram lá pela primeira vez com a mostra internacional do festival Urânio em 

Movi(e)mento e com qual público pretendem dialogar agora? 

Norbert Suchanek e Márcia Gomes de Oliveira: É realmente incrível a produção 

cinematográfica na Índia. Mas ainda há pouca produção sobre a temática nuclear. E o 

festival está colaborando para estimular esta produção.  

O público foi, sobretudo, de universitários e profissionais liberais. O festival foi 

realizado em academias de cinema, teatros e universidades.  



ImpremsaBR - Com relação à produção de filmes de diretores indianos voltados para o 

tema que o IUFF aborda, ou seja, energia nuclear, o que o festival detectou ao longo 

desses quatro anos de existência; os indianos produzem uma quantidade considerável 

de filmes direcionados a este assunto? E que filmes são esses, de quais diretores? Eles 

estão ligados à indústria de cinema indiana ou de outro país ou são voltados à área de 

ciência e tecnologia, pesquisa, e utilizam o audiovisual como suporte para levantar e 

defender suas teses, ou para se comunicarem? 

Norbert Suchanek e Márcia Gomes de Oliveira: A produção cinematográfica sobre a 

temática nuclear está começando na Índia, assim como no Brasil. Esta é exatamente 

uma das funções do festival: estimular esta produção. 

O principal perfil dos cineastas indianos é antropológico. O festival é o espaço onde 

eles podem ganhar visibilidade e daí chegar à indústria do cinema.  

ImpremsaBR - Com relação aos filmes que serão apresentados na Índia, de 28 a 30 

deste mês, vocês poderiam comentar um pouco sobre essas produções, de que países 

são, por que foram escolhidos esses filmes e não outros? Oque os indianos verão sobre 

energia nuclear nesses dias do IUFF?  

Norbert Suchanek e Márcia Gomes de Oliveira: Montamos uma programação baseada 

no que apresentamos em fevereiro em duas mostras que fizemos nos EUA. São filmes 

que participaram e/ou foram vencedores do festival em sua última edição, em 2013. 

ImpremsaBR - Este ano o IUFF já esteve nos EUA e agora está indo para a Índia. Em 

maio, de 14 a 24, o Urânio em Movi(e)mento acontece no Rio de Janeiro (Brasil), na 

Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM). Depois disso o festival volta a fazer 

sua volta pelo globo? Para quais países o IUFF viajará ainda este ano?  

Norbert Suchanek e Márcia Gomes de Oliveira: Estamos no momento na fase de 

receber convites, precisamos avaliar e depois organizar a agenda.  

Veja a programação completa do IUFF na Índia no PDF em anexo.  

Serviço 

Urânio em Movi(e)mento/ International Uranium Film Festival 

Onde: Índia 

Quando: 28 a 30/ 03/ 2014 

Site do festival: http://www.uraniumfilmfestival.org/pt/ 

Veja a programação completa do IUFF na Índia no PDF em anexo.  
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