Doze Homens e uma Sentença no CINE FIEO
O UNIFIEO convida o público a apreciar um clássico do cinema
No dia 20 de maio transcorre mais uma edição do Cine FIEO de Arte; anote em
sua agenda! Desta vez, o Cine apresenta a obra Doze Homens e uma Sentença (1957)
com Henry Fonda, Martin Balsam e John Fiedler, dirigido por Sidney Lumet.
O Drama americano conta a trajetória de um jovem porto-riquenho de 18 anos,
acusado de matar, de forma cruel, o próprio pai. Doze jurados decidem o futuro do
réu, em que onze deles tendem à condenação e apenas um, o jurado número oito,
insiste que a investigação necessita de mais atenção para que não seja tomada decisão
injusta. Para defender seu ponto de vista, o jurado número oito em detrimento dos
outros onze, enfrenta interpretações diversas dos fatos e a forte influência de cada
membro. Desdobra-se a história dos discursos argumentativos e da retórica nas
decisões judiciais.
O drama convida o telespectador a ser o décimo terceiro jurado, tamanha a
atmosfera de dúvidas que paira em torno do fato, despertando a vulnerabilidade
humana sob a força das influências, apontando os preconceitos em todas as instâncias
e a tênue linha que separa ou une justiça e a injustiça, a partir de pequenos detalhes
dessa história intrigante e cheia de interpretações.
Doze Homens e uma Sentença é obra prima do cinema e carrega muitas
curiosidades, como: a ausência de nomenclatura aos personagens; ser gravado, quase
que em sua totalidade, dentro de uma mesma sala; e embora com orçamento
baixíssimo, tornar-se um premiado clássico do cinema mundial.
Ao final da exibição a Professora Maria Deosdédite Giaretta Chaves, presidirá
um bate-papo com o público. O Cine FIEO o aguarda para mais esse grande evento da
sétima arte, no próximo sábado, às 16 h em ponto. Participe!
Cine FIEO de Arte
Doze Homens e uma Sentença (1h35)
Classificação: 12 anos
UNIFIEO - Anfiteatro do Bloco Verde
Av. Franz Voegeli, 300 – V. Yara – Osasco/SP
20 de maio (sábado) às 16 horas
Estacionamento Bl. Coral e Entrada, Gratuitos.
(Sugerida doação de 1 kg de alimento não perecível ou produto de higiene pessoal a ser
doado à instituição de caridade em Osasco)
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