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Programa Ciclo #1: O mapa não é o território 
Junho 2013, quintas-feiras às 19h 
 
06 Junho: “I don’t Want to Sleep Alone” de Tsai Ming Liang, 2006, Taiwan-Malaysia-
 France-Austria. Língua original-legendas em Inglês. 115 Min. 

 I don’t Want to Sleep Alone is the story of a homeless immigrant in the smoky soaked Kuala-
Lampur who falls to a group of Bangladeshi’s house.  
A história de um imigrante sem-abrigo na fumarenta e encharcada Kuala Lampur, que acaba 
encontrando um teto numa casa de imigrantes do Bangla Desh 
 

13 Junho: “Divine Intervention” de Elia Suleiman, 2002, France-Morocco-Germany-
 Palestine. Língua original-legendas em Inglês. 92 Min. 

Divine Intervention is a surreal comedy that consists largely of a series of brief 
interconnected sketches on daily love and hate life in Nazareth, Jerusalem and Ramallah. 
Uma comédia surreal composta por uma série de “sketches” interligados sobre cenas 
quotidanas de amor e ódio em Nazareth, Jerusalém e Ramallah 

 
20  Junho: “Still Life” de Zhangke Jia, China. Língua original-legendas em Inglês. 111 
Min. 

Still Life is a Drama about two parallel stories in a flooded town.  
Uma ficção sobre duas histórias paralelas numa cidade inundada 
 

27 Junho: “Disturbing the Peace”, de Ai Weiwei, 2012, China. Língua original-
legendas em Inglês. 78 Min. 

Disturbing the Peace is a documentary film in which Ai Weiwei, the lawyer Pu Zhiqiang and 
other their colleagues try to find out what happened to Tan Zuoren, after she disappeared 
into police custody following a raid on her hotel room.  Neste documentário, Ai Weiwei, o 
advogado Pu Zhiqiang e outros colegas tentam descobrir o que aconteceu a Tan Zuoren, 
detida pela polícia num hotel e levada para parte incerta 

                                                                                                                         Entrada livre em todas as sessões  
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