
Começou o IV International Uranium Film Festival Rio de Janeiro 

Cinemateca do MAM recebe filmes, exposição de artes e debates com realizadores 

até 25 de maio 

Foi aberta nesta 4a feira, na Cinemateca do MAM, o IV #UrânioemMovimento 

International Uranium Film Festival Urânio em Movi(e)mento. As sessões de cinema, 

debates com realizadores, e a exposição 'Sobreviventes', com telas impressas, feitas 

pelo artista plástico argentino Claudio Gómez, montada do rol da Cinemateca do 

MAM, seguem até o dia 25 de maio.  

Cineastas do Canadá e do Japão participam de debates após as sessões de hoje 

Saiba quais são os filmes das sessões de hoje, e programe-se. A primeira sessão 

começa às 15h, e hoje tem debate com o cineasta Yojyu Matsubayashi, diretor do 

filme The Horses of Fukushima, e com a documentarista canadense Bindu Mathur, 

diretora do filme The Nuclear Boy Scout (O Escoteiro Nuclear). 

O filme ‘The Horses of Fukushima’, uma produção japonesa de 2013, 64 min., enfoca a 
tradição milenar de criação de cavalos em Fukushima, que agora está em risco por 
causa do acidente nuclear. O filme será exibido hoje, na sessão das 19h. Classificação 
indicativa: 16 anos.  

Bindu Mathur, natural do Canadá e moradora do Rio de Janeiro há oito anos, 
participará de dois debates sobre seu filme: um após a sessão das 15h, hoje, e outro 
no dia 23 de maio, 6ª feira, após a sessão das 19h. A produção do Reino Unido, 2003, 
24 min. (The Nuclear Boy Scout), se passa nos EUA e conta a estória real do 
adolescente David Hahn, que fez um reator nuclear no quintal de casa. O filme tem 
classificação indicativa 10 anos. 
A programação completa do festival e a lista de filmes com suas respectivas sinopses 
estão disponíveis no link http://pt.scribd.com/doc/223074157/Rio-de-Janeiro-Uranium-Film-
Festival-Programacao-Maio-2014. 

Participe e convide seus amigos! 

O Urânio em Movi(e)mento – International Uranium Film Festival tem apoio de: 
Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch, 
Fundação Heinrich Boell Brasil, Associação Hibakusha Brasil pela Paz, O Movimento 
Falso Filmes, Armazém São Thiago, Cachaça Magnífica, Bar do Mineiro e Caffè 
Teichner. 

Veja os filmes que serão exibidos hoje: 

15h 

https://www.facebook.com/hashtag/ur%C3%A2nioemmovimento
https://www.facebook.com/uraniumfilmfest?fref=ts
https://www.facebook.com/uranioemmovimento?ref=hl
http://pt.scribd.com/doc/223074157/Rio-de-Janeiro-Uranium-Film-Festival-Programacao-Maio-2014
http://pt.scribd.com/doc/223074157/Rio-de-Janeiro-Uranium-Film-Festival-Programacao-Maio-2014


Herr Hoppe and the Nuclear Waste (Sr. Hoppe e o Lixo Nuclear) de Jan Lachauer e 
Thorsten Löffler, Alemanha, 2011, 4 min, animação, sem diálogo. Como se livrar de um 
barril de lixo nuclear? Classificação indicativa: livre. 
Nuclear Winter (Inverno Nuclear) de Megan Taite, Jefferson Tolentino, Erwin 

Bonifacio, Robert Mullally, Shane Donohue, Jack Travers e Eimhin McNamara (diretor 

supervisor), Irlanda, 2012, 5 min, animação, sem diálogo. Filme criado por estudantes 

entre 14 e 17 anos sobre o lixo nuclear jogado no Mar Ártico. Classificação indicativa: 

livre. 

Remote Viewing (Observação Distante) de Cris Ubermann, França, 2012, 5 min, vídeo 

arte, sem diálogo. Uma reflexão sobre usinas nucleares, radioatividade e o meio 

ambiente. Classificação indicativa: livre. 

Curiosity Kills (A Curiosidade Mata) de Sander Maran, Estônia, 2012, 14 min, ficção, 

sem diálogo. O que acontece quando o filho de um engenheiro nuclear é curioso 

demais? Classificação indicativa: 12 anos. Oscar Amarelo 2013. 

The Nuclear Boy Scout (O Escoteiro Nuclear) de Bindu Mathur, Reino Unido, 2003, 24 

min, documentário, inglês, legenda em português. A história real do adolescente David 

Hahn, nos EUA, que construiu um reator nuclear em seu próprio quintal. Debate com a 

diretora Bindu Mathur. Classificação indicativa: 10 anos. 

17h 

Beyond the Cloud de Keiko Courdy, França/Japão, 2013, 94 min, documentário, 

japonês e francês, legenda em inglês. A vida depois do acidente nuclear em 

Fukushima. O perigo agora é invisível. Classificação indicativa: 12 anos. 

19h 

Radioactive Wolves de Klaus Feichtenberger, Austria, 2011, 52 min, documentário, 

alemão, legenda em inglês. Como está a situação hoje dos animais que vivem na área 

radioativa de Chernobyl. Classificação indicativa: 12 anos.  

The Horses of Fukushima de Yojyu Matsubayashi, Japão, 2013, 64 min, documentário, 

japonês, legenda em inglês. A região de Fukushima tem uma tradição milenar de 

criação de cavalos que agora está em risco por causa do acidente nuclear. Debate com 

o diretor Yojyu Matsubayashi. Classificação indicativa: 16 anos 

Veja a programação completa do IV International Uranium Film Festival Rio de 

Janeiro 

http://pt.scribd.com/doc/223074157/Rio-de-Janeiro-Uranium-Film-Festival-Programacao-
Maio-2014 
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Serviço 

O que: 4ª edição do festival de cinema Urânio em Movi(e)mento/ Uranium Film Festival. 

Onde: Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM), Rio de Janeiro. 

Quando: de 14 a 25 de maio de 2014. 

Site do festival: www.uraniumfilmfestival.org 

Curta a página do Urânio em Movi(e)mento no Facebook.  

 

Mais informações à imprensa 

Leonor Pelliccione Bianchi 

ImprensaBR Assessoria de Comunicação 

Imprensabr@gmail.com 

55 22 99253-3903/ 55 22 99903-8733 
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