Marcando as celebrações dos dias
1º de dezembro (Dia Mundial de Luta
Contra AIDS) e 10 de dezembro (Dia
Internacional de Direitos Humanos)
a I Mostra Internacional de Filmes
#ZeroDiscriminação, realizada em 
Brasília, fez da arte um instrumento
para a promoção do debate e da 
reflexão sobre a diversidade, o
respeito aos direitos humanos e o
impacto da discriminação sobre a vida
de indivíduos e comunidades, e
particularmente aqueles que vivem
com HIV ou que são vulneráveis a ele.

#ZERODISCRIMINAÇÃO
A iniciativa Zero Discriminação celebra
o direito de todos a uma vida digna,
plena e produtiva, não importando sua
origem, orientação sexual, identidade
de gênero, raça ou etnia. Unindo vozes,
comunidades, indivíduos e s ociedades,
podemos transformar o mundo em

um lugar melhor para se viver, todos
os dias e em todos os lugares. A Zero
Discriminação busca demonstrar
que todos podem ser informados e
sensibilizados para que se tornem
capazes de promover a tolerância, a
compaixão e a paz.

PARCEIROS

Empoderando vidas.
Fortalecendo nações.

Sob a liderança do Programa Conjunto das Nações
Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), a Mostra contou
com as parcerias de Escritório das Nações Unidas
sobre Drogas e Crime (UNODC), Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
Escritório da Coordenação da ONU no Brasil e 12
representações diplomáticas: Alemanha, Chile,
Espanha, EUA, França, México, Países Baixos,
Polônia, Portugal, Reino Unido, Suécia e União
Europeia. Além disso, a Mostra contou com o apoio
do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais
(DDAHV) do Ministério da Saúde, da Casa Thomas
Jefferson e da Aliança Francesa.

CURADORIA

Considerando as contribuições feitas pelo
UNAIDS e 12 delegações diplomáticas, a
Mostra recebeu 15 sugestões de filmes e
documentários. O processo de curadoria foi
feito pelo UNAIDS e de representantes do
Reino Unido, França e México e centrou seus
esforços em dois pontos principais: a avaliação
de p
 ertinência dos temas e a distribuição
das peças escolhidas ao longo dos três dias
disponíveis para sessões na Casa Thomas
Jefferson e dos cinco dias d
 isponíveis na
Aliança Francesa.

PROGRAMAÇÃO FINAL

A escolha final da programação levou em consideração:
o interesse do público, a articulação da agenda dos
representantes das 12 delegações e os horários d
 isponíveis
nos dois locais de exibição.

ORGANIZAÇÃO

A organização logística da Mostra teve como
orientação a escolha de um ou dois locais
próximos e de fácil acesso ao público-alvo,
especialmente estudantes e pessoas
dependentes de transporte público. Buscou-se, então, parceria com duas reconhecidas
escolas de idioma situadas em um mesmo
setor de B
 rasília e que dispunham de auditórios

 dequados à exibição de filmes: a Casa Thomas
a
Jefferson e a A
 liança Francesa. Os auditórios
ofereciam de 120 a 200 lugares e contaram com
uma lotação média de 30% a 40%. O p
 úblico
máximo (90 pessoas) foi atingido d
 urante
a semana, enquanto o publico mínimo (10
pessoas) foi alcançado nas sessões duplas do
fim de semana.

DEBATES
Nas sessões de abertura (2/12)
e encerramento (10/12) foram
promovidos dois debates
envolvendo os temas de
direitos humanos e HIV, com a
presença de especialistas e a
participação do público.

EXPOSIÇÕES FOTOGRÁFICAS

Duas exposições fotográficas marcaram a Mostra: A liberdade de olhar, instalada na Casa
Thomas Jefferson - sobre o cotidiano de presídios em Porto Alegre (RS) - e TransVer , na Aliança
Francesa - com retratos de pessoas trans. A organização das exposições contou com o apoio da
Delegação da União Europeia, UNODC, PNUD e DDAHV do Ministério da Saúde.

SESSÃO NA PAPUDA

Dentro do espírito da Mostra, de promoção
dos direitos humanos e do debate sobre a
epidemia do HIV, foram realizadas duas sessões
do filme Clube de Compras Dallas no Centro de
Detenção da Papuda, em Brasília. Cerca de 80
internos e 10 agentes p
 enitenciários p
 uderam
assistir ao filme - com pipoca e r efrigerante bem como participar de debates sobre DST,
AIDS, discriminação e direitos humanos.

‘COMES & BEBES’

Ao longo da Mostra, os parceiros envolvidos
ofereceram pipoca, refrigerante e, am alguns
casos, coqueteis com bebidas e comidas típicas
de seus países antes e depois das sessões,
proporcionando interação da plateia entre si
e com os anfitriões, além da oportunidade de
debate e repercussão dos filmes e das exposições
fotográficas. Um Happy Hour #ZeroDiscriminação
foi realizado no pub da Embaixada do Reino Unido
(5/12), contando com a presença de uma drag
queen que também sensibilizou o público sobre os
temas da Mostra.

FILMES RECOMENDADOS PELA MOSTRA
CLUBE DE
COMPRAS DALLAS
Nos anos 80, o eletricista R
 on Woodroof
descobre que tem o
HIV e luta para superar o preconceito
enquanto tenta salvar
sua vida.
POSITIVAS
O documentário mostra a experiência de
mulheres que contraíram o HIV de seus
parceiros estáveis
mesmo “protegidas”
pela instituição do
casamento.
A VIDA É UM
CANTEIRO DE OBRAS
O jovem Jan
enfrenta uma série
de imprevistos em
sua vida, incluindo o
desemprego, a morte
do pai, amores e o risco de contrair o HIV.
MUÑECA
Esta comédia
moderna mostra
como um jovem
homossexual lida
com as mudanças
políticas e sociais de
seu país e as novas
oportunidades.

NUNCA SEQUE
LÁGRIMAS SEM
LUVAS
Trilogia retrata histórias da comunidade
gay de Estocolmo no
início da epidemia
da AIDS e sua luta
contra o preconceito.
GUERREIROS DO
AMOR
Documentário explora a importância
dos direitos LGBT na
Holanda e a
 s histórias de vida por trás
de cada guerreiro do
amor.
KÁTIA
História marcante da
primeira transexual
eleita para um cargo
político no Brasil
e a superação do
preconceito e do estigma em sua vida.

UM LUGAR SEM
LIMITES
Em Olivo, a
travesti Manuela
e sua filha vivem
constantemente sob
ameaça de violência
e sentem os efeitos
da discriminação.

CONTATOS
Georgiana Braga
bragag@unaids.org
tel.: +55 61 3038 9223 | cel.: +55 61 9299 3769
Daniel de Castro
decastrod@unaids.org
tel.: +55 61 3038 9221 | cel.: +55 61 9304 2654

