
Press release 

41 filmes „Atômicos“ na Cinemateca do MAM Rio  

11ª edição do International Uranium 
Film Festival Rio de Janeiro,  o 
Festival de Cinema da Era Atômica 

De 19 a 29 de maio de 2022, o 
International Uranium Film Festival chega 
a sua 11ª edição no Rio de Janeiro, na 
modalidade online e presencial e vai 
exibir um total de 41 filmes „atômicos“ 
de 39 cineastas de 21 países, entre 
ficções e documentários, longas e curtas 
metragens. 

O Festival conta com a presença de cineastas da Espanha e da estrela 
internacional do cinema polonês Lech Majewski - participações 
internacionais, graças aos apoios das Embaixadas da Espanha e da Polônia, 
respectivamente.  

No domingo, dia 29 de maio, Lech 
Majewski receberá o troféu do Festival, 
após a exibição do seu último filme 
"Vale dos Deuses“, estrelado por 
famosos, como Josh Hartnett, John 
Malkovich e Bérénice Marlohe. Lech 
Majewski é diretor de cinema, ópera e 
teatro, escritor, escultor, pintor, poeta e 
autor de instalações de vídeo arte. 
Nasceu em Katowice, em 1953, ganhou 
reconhecimento internacional, em 
1996, como co-produtor e co-roteirista 
do filme Basquiat, de Julian Schnabel, 
onde David Bowie interpretou o papel 
de Andy Warhol.  



Um filme indicado para receber o troféu de melhor curta de ficção do 
Festival, o filme espanhol „Janeiro de 66“ (foto) de Jaime García Parra, terá 
sua estreia na América Latina na sessão do Festival do dia 28 de maio 
(sábado), 17:00, com a presença do diretor Jaime García Parra. Também no 
dia 28 de maio, na sessão das 15:00, o Festival lembrará o maior acidente 
radiológico, ocorrido há 35 anos atrás, na cidade de Goiânia, em setembro 
de 1987. Além da estreia mundial de „Para não esquecer“, do jovem diretor 
goiano Gabriel Leal, a sessão contará com a presença de Odesson Alves 
Ferreira, esclarecedor e vítima deste acidente com o césio 137. 

O Festival, que é único no mundo a abordar todas as questões que 
envolvem o uso do combustível nuclear, não poderia deixar de lado o tema 
mundial mais importante do momento: a ameaça de uma guerra nuclear, 
devido à guerra da Rússia na Ucrânia.  

No dia 21 de maio (sábado), depois de uma sessão de filmes atuais sobre o 
ataque atômico à Hiroshima e Nagasaki (sessão das 16 horas), contando 
com a presença do cineasta brasileiro Miguel Silveira, realizador do filme 
"Namíbia, Brasil" que transporta a consciência sobre Hiroshima para uma 
estudante adolescente de uma favela no Rio de Janeiro, o Festival vai 
receber o ilustre Embaixador Sérgio de Queiroz Duarte para um bate papo 
com o público sobre o risco de uma guerra nuclear.  

No Brasil, não há quem saiba mais sobre armas nucleares do que ele. 
Diplomata de carreira, Sérgio Duarte foi Alto Representante da ONU para 



Assuntos de Desarmamento Nuclear e representante do Brasil na Agência 
Internacional de Energia Atômica.   

A premiação, no dia 29 de maio 
(domingo), também contará com a 
presença virtual da indígena navajo 
Elsie Mae Cly Begay, matriarca nascida 
no famoso Monument Valley, cenário 
dos filmes de faroeste norte-
americanos, mas também lugar de 
mineração de urânio. Elsie vai ganhar o 
Troféu de Honra ao Mérito do Uranium 
Film Festival este ano. 

Criado em 2010, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, o Uranium Film 
Festival é o único festival de cinema no mundo dedicado a todos os 
assuntos da energia nuclear e já realizou mais de 70 mostras internacionais, 
em 7 países e várias cidades, incluindo Berlim, Hollywood e Nova York. 
Todos os filmes do Uranium Film Festival são um convite ao público à 
reflexão da realidade da Era Atômica, com filmes dos mais diversos 
gêneros, entre ficção e documentário, animação e arte experimental. Arte, 
História, Filosofia, Psicanálise, Ciências da Natureza, Ficção Científica, o 
Festival está repleto de filmes que trazem diversos pontos de vistas e 
protagonismos de cineastas que experimentam a realidade da Era Atômica 
e nos convida a ter consciência dela. 

Agradecemos a parceria da Cinemateca do MAM Rio, a casa do Festival 
desde 2012. A colaboração das Embaixadas da Espanha, França e Polônia 
e do Centro Cultural Coreano no Brasil.  E também aos apoios culturais em 
Santa Teresa: Armazém São Thiago, Bar do Mineiro e Cachaça Magnífica de 
Faria. 

Vejam a programação completa: 
https://uraniumfilmfestival.org/pt-br/programacao-rio-2022 

Márcia Gomes de Oliveira & Norbert G. Suchanek 
Fundadores e Diretores do Uranium Film Festival 

https://uraniumfilmfestival.org/pt-br/programacao-rio-2022


Cineastas presentes: 

Lech Majewski (Polônia) 
José Herrera Plaza (Espanha) 
Jaime García Parra (Espanha) 
Miguel Silveira (Brasil) 
Missy Hernandez (EUA) 

Convidados 

Embaixador Sérgio Duarte (Belo Horizonte) 
Odesson Alves Ferreira (Goiânia) 

Contato 

Márcia Gomes de Oliveira 
Diretora International Uranium Film Festival 
Site: www.uraniumfilmfestival.org 
Email: info@uraniumfilmfestival.org 
uraniofestival@gmail.com 
WhatsApp: 55 21 97207 6704 

Rua Monte Alegre 356 / 301  
Santa Teresa - Rio de Janeiro / RJ 
CEP 20240-195 / Brasil 
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