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(Brasil, 2018, 25’, dir. Pedro Nishi e Vinícius Silva) 

Abou é um artista guineense que vive com outros imi-
grantes africanos em uma pensão no bairro da Liberda-
de, em São Paulo. Entre eles, vive Satsuke, uma mulher 
japonesa misteriosa que parece estar na casa há muitas 
décadas. Sow, um jovem guineense, está tentando chegar 
na casa para começar uma vida no Brasil, mas fica preso 
na imigração do aeroporto. Vidas estrangeiras habitam 
o bairro da Liberdade, um lugar de passado sombrio.

LIBERDADE
PEDRO NISHI E
VINÍCIUS SILVA_DIREÇÃO
Pedro Nishi formou-se em Cinema na ECA-USP 
em 2018. Seu primeiro filme, Retratos Para Você 
(2017), foi exibido em diversos festivais, recebeu o 
“Prêmio Revelação” no 28º Festival Internacional 
de Curtas Metragens de São Paulo. Liberdade, 
codirigido com Vinícius Silva, é seu terceiro 
curta-metragem.

Vinícius Silva é cineasta negro da Zona Leste, 
periferia da capital paulista. Liberdade, codirigido 
com Pedro Nishi, é seu segundo curta, depois de 
Deus. Ganhou mais de 50 prêmios em festivais 
como o de Brasília, Janela Internacional de 
Cinema de Recife, Festival de Cinema Latino-
Americano de Toulouse e Festival Internacional 
de Cinema de Rotterdam.

(Hungria, 2018, 82’ dir. Eszter Hajdú)

Um retrato da eleição presidencial da Hungria de 2018, 
que elegeu como primeiro-ministro o político de extrema 
direita Viktor Orbán. Acompanhando as campanhas de 
governo dos dois candidatos principais, Ferenc Gyurc-
sány e Viktor Orbán, o documentário busca compreen-
der o crescimento do nacionalismo no país e o papel que 
o medo e a raiva exercem nessa reação coletiva.

HUNGRIA 2018 -
BASTIDORES DA DEMOCRACIA

ESZTER HAJDÚ_DIREÇÃO
Diretora de cinema e socióloga, nascida na Hun-
gria, aborda em sua obra principalmente tabus 
sociopolíticos. Entre seus filmes, The Fidesz Jew 
foi o documentário mais visto em 2008-2009 na 
Hungria, e Julgamento na Hungria (2014), sobre o 
processo contra neonazistas pelo assassinatos 
em série de ciganos, ganhou 19 prêmios interna-
cionais e foi exibido em 40 países. A equipe de 
Eszter Hajdu foi a única a documentar todos os 
dias desse julgamento histórico e extraordinário 
de 167 dias. Hungria 2018 estreou no IDFA 2018 na 
mostra competitiva de longas-metragens.



Em todo o mundo, observa-se nas últimas duas décadas um processo de degra-
dação da democracia, tanto em países em desenvolvimento quanto naqueles com 
sistemas mais consolidados. Pesquisadores apontam que essa processo segue uma 
trilha comum nos diversos países: surgimento de lideranças populistas autoritárias, 
que após eleitas iniciam um processo de desmanche das estruturas da mesma de-
mocracia que as elegeu. 

O caso da Hungria é tido como emblemático nesse sentido. O filme Hungria 2018 
aborda essa questão e acompanha a corrida eleitoral à presidência da república a 
partir da perspectiva do candidato derrotado, Ferenc Gyurcsány. Mostra também 
como o então presidente reeleito, Viktor Orbán, utiliza a xenofobia como motriz 
de campanha e ataca a sociedade civil organizada, além de apresentar parte do 
contexto social que elegeu um candidato que defende, em suas palavras, uma “de-
mocracia iliberal”. 

O discurso anti-imigração que toma força na Hungria coloca refugiados e imigrantes 
como indesejados, seres que ameaçam a estabilidade no país e contaminam seus 
ambientes políticos, econômicos e sociais. 
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A 1a Mostra Taturana de Cinema – realizada pela Taturana Mobilização 
Social em parceria com o Pacto pela Democracia, com apoio da Mo-
vies That Matter – reúne curtas e longas-metragens documentais que 
abordam a ideia de DEMOCRACIA a partir de diferentes aspectos.

O conjunto de filmes selecionados levanta diálogos fundamentais para 
o Brasil de agora: direito ao protesto; renovação política e novas formas 
de representatividade; defesa das instituições democráticas; comuni-
cação e fakenews; reprodução da violência pelo Estado; e censura e 
ataque à liberdade de expressão em políticas culturais. As sessões são 
seguidas de debates, bate-papos e aulas públicas.

A Mostra acontece em São Paulo e é realizada por parceiros em diversas 
cidades brasileiras. Acompanhe a programação da itinerância ou orga-
nize sessões em seu espaço pela plataforma www.taturanamobi.com.br

PARA SABER MAIS:
www.mostra.taturanamobi.com.br

www.pactopelademocracia.org.br 

Livros:
O ódio como política, de Esther 
Solano (Boitempo)

Como as democracias morrem?,
de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt 
(Zahar)

MOSTRA TATURANA DE CINEMA

Esse tipo de discurso anti-imigração tomou moldes diferentes no Brasil, que passou 
por um processo histórico de formação distinto. Como mostra o curta-metragem 
Liberdade, diferentes nacionalidades coexistem no país, contudo ao longo dos 
séculos, normalizaram-se zonas de exclusão para determinadas populações e o 
apagamento de suas práticas e identidades culturais.

Como a imigração é abordada no debate eleitoral brasileiro?

A construção de determinados discursos pode ser perigosa para a democracia, por 
indicar caminhos fáceis como solução para problemas econômicos e políticos complexos, 
e deslegitimar princípios fundamentais dessa construção, como a pluralidade. 

Quais são os paralelos possíveis entre o Brasil e a Hungria?

Hungria 2018 evidencia o funcionamento e argumentos das oposições húngaras 
contra um candidato de extrema direita.

O que se pode aprender com as oposições húngaras ao governo?


