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E
squeça aqueles festi-
vais de cinema con-
vencionais. Filas para
entrar nas salas de exi-
bição. Estas sempre lo-

tadas e com limitação de públi-
co, graças à restrição espacial.
No Festival Latino Americano

Curta Canoa, o espaço fechado
das salas de cinema, o ar-condi-
cionado e uma suposta imersão
silenciosa no universo cinemato-
gráfico dão lugar à exibição de
filmes e vídeos ao ar livre, sob a
luz da lua cheia que embeleza a
praia de Canoa Quebrada.

A proposta de exibir filmes
ao ar livre, em praças e locais
públicos, não é nova, mas o

Curta Canoa faz sucesso e che-
ga hoje a sua quinta edição mos-
trando um pequeno panorama
do melhor do curta-metragem
nacional, obras audiovisuais
que não ganham espaço no cir-
cuito comercial, mas, graças a
festivais como o Curta Canoa,
têm a chance de chegar aos
olhos do público.

Ao todo, ao longo de sete
dias, 31 filmes e vídeos tomam
o Pólo de Lazer de Canoa Que-
brada e disputam os prêmios e
a atenção do público que ocupa
todas as cadeiras de plástico
improvisadas que lotam o espa-
ço destinado ao evento. “O Cur-
ta Canoa tem como idéia sem-
pre acontecer na semana de lua

cheia de setembro”, explica
Adriano Lima, coordenador ge-
ral do festival. “É gratuito, aber-
to ao público e acontece sob a
lua cheia e a brisa gostosa de
Canoa Quebrada”.

Obrascearenses

Festival com astral diferente,
realizado em um ambiente
agradável e paradisíaco, o Cur-
ca Canoa também prima pela
qualidade das produções exibi-
das. Este ano, mais de 300 fil-
mes foram inscritos. Desses, se-
te trabalhos cearenses foram se-
lecionados: três vídeos e quatro
filmes. “O Sacrifício do Jegue”,
de José Bob; “Invenção do Ser-
tão”, de Joel Pimentel e Arman-
do Praça; e “Alfarrábio”, de Sa-
bina Colares, disputam os prê-
mios da categoria vídeo.

Entre as películas, o Ceará é
representado por “A Mulher
Biônica”, de Armando Praça;
“A Montanha Mágica”, de Pe-
trus Cariry; “Torpedo”, de Már-
cio Câmara; e “Pode Me Cha-
mar de Nadi”, de Déo Cardoso.
Os dois primeiros foram exibi-
dos no Cine Ceará desse ano e
ampliam o público no Curta Ca-
noa. “Essa é a hora e a vez que

os cineastas têm para mostrar
seus filmes para o público. Pro-
curamos sempre priorizar os fil-
mes cearenses”, conta Adriano.

Ganhando a chance de se ver
e se reconhecer nas telas, o pú-
blico cearense presente ao Cur-
ta Canoa acompanha um festi-
val que não se prende a temáti-
cas cinematográficas, exibe do-
cumentários e ficções e ainda
tem uma preocupação com o
meio ambiente. O resultado
são oficinas com temáticas rela-
cionadas ao universo cinemato-
gráfico ou que privilegiam téc-
nicas de reciclagem.

Ainda dando os primeiros
passos rumo a sua consolida-
ção como um grande festival
nacional, o Curta Canoa mostra
sinais de amadurecimento. Des-
de o ano passado, exibe longas-
metragens encerrando as ses-
sões diárias, demanda do pró-
prio público. A partir deste ano,
o evento amplia seus horizon-
tes e já planeja uma Mostra
Itinerante que percorrerá algu-
mas cidades da região, de Cas-
cavel a Icapuí, conforme apon-
ta Adriano Lima. Lua cheia, bri-
sa suave e cineminha na praça.
Melhor, impossível. o

3/SET–Quinta-feira

Vídeos:
-Ópera doMalandro ( 2008)
Fic –SP, deAndréMoraes
-OSacrifício do Jegue ( 2008)
Fic –CE, de JoséBob
-Quintas Intenções ( 2008)Fic
–RJ, deMauricioRizzo
Filmes:
-NovaBandeira paraNação
(2009)Fic -SP, dePaulo
Marcelo doVale
-ComasPrópriasMãos (2008)
Fic - PR , deAlyMuritiba
-AnaBeatriz ( 2008)Fic -RS,
deClarissaCardoso

4/SET–Sexta-feira
Vídeos:
-NoTempodeMiltinho ( 2008)
Doc -RJ, deAndréWeller
- EnfimDois (2009) Fic –SP, de
ThiagoVieira
- InvençãodoSertão ( 2009)
Doc–CE, de JoePimentel e
ArmandoPraça
Filmes:
-AVida é Curta (2008) Fic -PE,
deLéoFalcão
-DoidoLelé (2008) Fic -BA, de
CeciAlvesVivas

5/SET–Sábado
Vídeos:
- Josué eoPédeMacaxeira
(2009)Anim–RJ, deDiogo
Viegas
-Nello’s ( 2008)Doc–SP, de
AndréRistum
-OdiaM(2008) Fic –SP, de
PauloLeierer
-AMenina quePescava
Estrelas ( 2008)–DF, de Ítalo
Cajueiro
Filmes:
-CalangoLengo (2008)Anim -
SP, deFernandoMiller
-AMontanhaMágica (2009)
Doc -CE, dePetrusCariri
- Torpedo (2009)Fic -CE, de
MárcioCâmara

6/SET–Domingo
Vídeos:
-Vivo (2009)Doc–RN,de
BernardoLuiz eCamila
Robéria
- Entre (2009)Doc–RJ, de
Vladimir Seixas
-APrincesa eoViolonista
(2008)Anim–RS, deGuto
Bozzetti
-VidaVertiginosa (2009)
Ficção -RJ, de Luiz Carlos
Lacerda
Filmes:
-ADistraçãode Ivan (2009)
Ficção -RJ, deCavi Borges e
GustavoMello
-ACasadaPraia (2009) Fic -
SP, deSandroCasarini

7/SET–Segunda-Feira
Vídeos:
- Fotossensível (2009)Doc–
SC, deCristinaKreuger
-OvôodaCegonha (2008) Fic
–MG , deLalyCataguases
-UmMeninouma flor (2009)
Anim-BA, deCaóCruzAlves
-Alfarrábio (2009)Fic –CE, de
SabinaColares
Filmes:
-AMulherBiônica (2008) Fic –
CE, deArmandoPraça
-Podeme chamardeNadi
(2008)Fic -CE, deDéo
Cardoso
-ACasadosMortos (2009)
Doc–DF, deDéboraDiniz

*Acontece sempre a partir das
19h30, noPólo deLazer de
CanoaQuebrada.
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A MAISDE30curtas,entredocumentários,animaçõesefilmesde
ficçãocompõemaMostraCompetitivadoCurtaCanoa
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