
LENIN EM 1918 
(Lenin v 1918 godu) 
Rússia, 1939, p/b, 96 min., guerra, idioma: russo (legendado), 14 anos. 
Direção: Mikhail Romm 
Elenco: Boris Shchukin, Nikolai Cherkasov, Nikolai Okholopov, Aleksandr Shatov e Vasili Vanin. 
  
Em de 30 agosto de 1918, em meio às batalhas que se sucederam após a Revolução de 
Outubro, Lenin sofreu um atentado. Gravemente ferido, consegue se restabelecer algumas 
semanas depois. Nesta continuação de seu "Lenin em Outubro", Mikhail Romm volta a 
conjugar personagens reais e fictícios numa trama carregada de ação, suspense, heroísmo, 
traição, humor e lirismo, que conduz o espectador ao centro dos acontecimentos e o envolve 
pela força de seu realismo. 
 
O QUADRAGÉSIMO PRIMEIRO 
(Sorok pervyy) 
Rússia, 1956, cor, 90 min., suspense, idioma: russo (legendado), 14 anos. 
Direção: Grigori Chukhray 
Elenco: Izolda Izvitskaya, Oleg Strizhenov, Nikolay Kryuchkov e Georgi Shapovalov. 
  
Filme de estréia de Grigori Chukhray, baseado na obra de mesmo nome de Boris Lavrenyov. 
Conta a história do romance ocorrido durante a Guerra Civil entre a jovem Mariutka, exímia 
atiradora do Exército Vermelho, com cartel de 40 inimigos abatidos, e um prisioneiro sob sua 
escolta, o tenente Nikolaievich do Exército Branco czarista. Uma sucessão de acontecimentos 
transporta os dois personagens do deserto de Karakum a uma ilha do mar de Aral, onde 
permanecem isolados numa cabana de pesca e temporariamente desligados do mundo, mas 
não de seus condicionamentos políticos e ideológicos.  
  
A MÃE 
(Mat) 
Rússia, 1989, cor, 200 min., drama, idioma: russo (legendado), 14 anos. 
Direção: Gleb Panfilov 
Elenco: Irina Churikova, Viktor Rakov e Liubomiras Lauciavicius. 
  
Retrato duro, vigoroso e pungente da Rússia pré-revolucionária, focado na transformação de 
Pelageya Nilovna, de camponesa submissa, escrava dos seus medos e da brutalidade 
doméstica, em mulher que se engaja na luta dos trabalhadores, ocupando progressivamente o 
lugar de seu filho Pavel, preso e encarcerado pela polícia política. Realizada por Gleb Panfilov, 
em 1989, esta é a quarta adaptação cinematográfica do romance homônimo de Maksim Gorki, 
As outras três são de Vsevolod Pudovkin (1926), Leonid Lukov (1941) e Mark Donskoy (1956). 
Ganhou o Prêmio Especial do Juri no Festival de Cannes. 
  
O FASCISMO DE TODOS OS DIAS 
(Obyknovennyy fashizm) 
Rússia, 1965, p/b, 138 min., documentário, idioma: (legendado), 14 anos. 
Direção: Mikhail Romm 
  



Intercalando imagens do presente (1965) e material capturado do arquivo do Ministério de 
Propaganda do III Reich, da coleção pessoal de Hitler e fotografias apreendidas de soldados 
alemães da SS, Mikhail Romm, diretor e também narrador do filme, desenvolve uma aguda 
reflexão sobre a natureza do fascismo, enquanto reconstrói a trajetória de sua ascensão e 
queda. “O Fascismo de Todos os Dias” é de longe o mais profundo, criativo e impactante 
documentário realizado sobre o tema. 
  
OUTUBRO 
(Oktyabr) 
Rússia, 1927, p/b, 142 min., drama histórico, idioma: silencioso com entretítulos em russo 
(legendados em português), 14anos. 
Direção: Grigoriy Aleksandrov e Sergei Eisenstein 
  
Em tom de documentário, o filme recria acontecimentos em Petrogrado, na Rússia, desde o fim da 
monarquia, em fevereiro de 1917, até o fim do governo provisório em novembro do mesmo ano. 
  
O ENCOURAÇADO POTEMKIN 
(Bronenosets Potyomkin) 
Rússia, 1925, p/b, 72 min., drama, idioma: silencioso com entretítulos em russo (legendados 
em português), 14 anos. 
Direção: Sergueï Eisenstein 
Elenco: Grigori Aleksandrov, Sergueï Mikhailovich Eisenstein e Aleksandr Antonov. 
  
Baseado em eventos históricos, o filme conta a história de uma rebelião no Navio de Guerra 
Potemkin. O que começou como um protesto, gerou uma rebelião depois que foram servidas 
carnes estragadas aos marujos no jantar. Eles, então, erguem a bandeira vermelha e tentam 
levar a revolução no navio até a sua terra natal, a cidade de Odessa. 
  
12 CADEIRAS 
(12 stulev) 
Rússia, 1970, cor, 161 min., comédia, idioma: russo (legendado), 14 anos. 
Direção: Leonid Gayday 
Elenco: Archil Gomiashvili, Serguey Filippov, Mikhail Pugovkin e Natalya Krachkovskaya. 
  
Com a economia arrasada após o fim da Guerra Civil, a URSS adotou entre 1921 e 1928 a 
NEP (Nova Política Econômica), definida por Lenin como um recuo tático caracterizado pelo 
estímulo à pequena propriedade privada no comércio varejista, indústria e agricultura. A 
introdução de práticas capitalistas, naquele momento, estimulava, de fato, a produção de 
mercadorias, mas, como não podia deixar de ser, trazia em sua esteira desigualdade e 
egoísmo. É neste cenário que um ex-aristocrata procura uma fortuna em diamantes escondidos 
pela sogra, antes de morrer, no forro de uma cadeira. Seu rival é o padre que conhecera o 
segredo na condição de confessor da piedosa senhora. Seu braço direito, o eloquente e 
ardiloso Ostap Bender, um vigarista tão típico daqueles tempos que entrou para sempre no 
folclore russo. 


