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A novidode chomo-se
a lllo p u lo IIrl u I h e r rr%qn lu+
íìÂois umo lufodo de or fresco ioi

ossoprodo no ponoromo cinemofo-
grófico moçombicono: lroto-se do
estreio-de tloputo liulher, q- do-
cumenlório de ficçõo produzido em
coniunto pelo Konemo Produçõo e
Comunicoçõo e pelo Instituto No-
cionol de Cinemo. Eslo curto-melro-
gem, cuios f i lmogens t iverom início
em Moio do correnle eno. vem iun-
for-se ò orrqncodo em que o nosso
ginemo se enconlro poro o produ-
Ëo de filmes de ficçõo, sem confu-
do se olvidor de fozer lronsporecer
no écron, cenos do quotidiono do
vido moçombicono.

llloputo Mulher, lol como o pró-
prio título dó o entender, lem como
lemo.o mulher no cidode-copilol,
mois porticulormenie no zono su-
burbono. A fito põe ò oprecioçõo e
meditoçõo do público, voriodís-
simos siiuoções vividos pelo mulher

moçombicono, no conflito históri 'co
existenle enlre o velho e o novo,  no
nosso sociedode.

A históricj é boseodo no diólogo
de um cumprimento t rodic ionol
entre duos mulheres, simbolizondo
umo, o velho s-ociedode trodici'onol
e o oulro, o novcr. sociedode em
conslruçõo no Poís, umo sociedode
que permilo umo iguoldode entre o
homem e o mulher, rompendo
lodos os conceilos velhos e lrodicio-
nol is fos.

Emboro sendo de ficçõo, Mopufo
Mulher lem, tombém, um ténue
cunho de certo modo jornolístico,
que conlribui poro ocenluor um
pouco mois o senfido mobilizodor
de que o lromo se revesle.

Este fi lme Ìem o duroçõo opro-
x imodo de 23 minutos e no seu
elenco conto com Ano Mogoio e -
Lino Mogoio, duos orlislos ió co-

Ìü

nhecidos no nosso meio cuhurol,
nomeodomeinte no teolro e no de-

clomoçoo. A direcçõo é de Mório
Henrique Borgnelh e e orgumento e

roleiro de Colone do Silvo e Mório
Boroneth. I


