A Noite dos Mortos
Vivos (1968)
Título: A Noite dos Mortos-Vivos
Título Original: Night of the Living Dead
Ano: 1968
Direção: George A. Romero
Roteiro: John A. Russo, George A. Romero
Gênero: Drama/Suspense/Terror/Trash
Nacionalidade: Estados Unidos
Duração: 96 minutos
Sinopse:
No primeiro apocalipse zumbi do cinema, um satélite com radiação extra-terrestre
acaba provocando a volta à vida das pessoas mortas recentemente na Terra. Um

grupo, então, acaba se abrigando em uma casa isolada para escapar dos comedores de
gente, enquanto esperam o resgate, em uma noite infernal.
Curiosidades:
Apesar de não ser o primeiro filme de zumbi, Night of the Living Dead é o
progenitor de um sub-gênero contemporâneo de filmes de terror chamado
“apocalipse zumbi”, e influenciou o arquétipo moderno do zumbi na cultura
popular.
Em 1999, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos o adicionou ao seu
Registro Nacional de Filmes como um filme considerado “historicamente,
culturalmente ou esteticamente importante”.
Night of the Living Dead teve um grande impacto sobre a cultura estado-unidense
da era da Guerra do Vietnã, por ser carregado de críticas à sociedade do final dos
anos 1960; um historiador o descreveu como “subversivo em diversos níveis”. Em
seu lançamento em 1968, o filme também foi fortemente criticado por seu
conteúdo explícito.
Night of the Living Dead é o primeiro de cinco filmes Living Dead dirigidos por
George Romero. Após o filme de 1968, Romero lançou Dawn of the Dead (1978),
Day of the Dead (1985), Land of the Dead (2005) e Diary of the Dead (2008). Cada
filme traça a evolução da epidemia dos mortos-vivos nos Estados Unidos e as
tentativas desesperadas da humanidade para lidar com isso. Como em Night of
the Living Dead, Romero apimentou os outros filmes na série com críticas
específicas aos períodos nos quais eles foram lançados.
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