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MOSTRA COMPETITIVA*

3/SET – Quinta-feira
Vídeos:
- Ópera do Malandro ( 2008)
Fic – SP, de André Moraes
- O Sacrifício do Jegue ( 2008)
Fic – CE, de José Bob
- Quintas Intenções ( 2008) Fic
– RJ, de Mauricio Rizzo
Filmes:
- Nova Bandeira para Nação
(2009) Fic - SP, de Paulo
Marcelo do Vale
- Com as Próprias Mãos (2008)
Fic - PR , de Aly Muritiba
- Ana Beatriz ( 2008) Fic - RS,
de Clarissa Cardoso
4/SET – Sexta-feira
Vídeos:
- No Tempo de Miltinho ( 2008)
Doc - RJ, de André Weller
- Enfim Dois (2009) Fic – SP, de
Thiago Vieira
- Invenção do Sertão ( 2009)
Doc – CE, de Joe Pimentel e
Armando Praça
Filmes:
- A Vida é Curta (2008) Fic - PE,
de Léo Falcão
- Doido Lelé (2008) Fic - BA, de
Ceci Alves Vivas
A “O DIA M” é um dos vídeos que estarão sendo exibidos na programação da quinta edição do Curta Canoa, que começa hoje e segue até o dia 8 (terça)

Quinto Festival Latino Americano Curta Canoa
começa hoje e prossegue até próximo dia 8 na
praia de Canoa Quebrada. Na programação,
exibição de filmes e vídeos e realização de oficinas,
seminários e palestras com o objetivo de formar
platéia e abrir espaço para curtas
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squeça aqueles festivais de cinema convencionais. Filas para
entrar nas salas de exibição. Estas sempre lotadas e com limitação de público, graças à restrição espacial.
No Festival Latino Americano

Curta Canoa, o espaço fechado
das salas de cinema, o ar-condicionado e uma suposta imersão
silenciosa no universo cinematográfico 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 chega hoje a sua quinta edição mostrando um pequeno panorama
do melhor do curta-metragem
nacional, obras audiovisuais
que não ganham espaço no circuito 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 Quebrada e disputam os prêmios e
a atenção do público que ocupa
todas as cadeiras de plástico
improvisadas que lotam o espaço destinado ao evento. “O Curta Canoa tem como idéia sempre acontecer na semana de lua

cheia de setembro”, explica
Adriano Lima, coordenador geral do festival. “É gratuito, aberto 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 Curca Canoa também prima pela
qualidade das produções exibidas. Este ano, mais de 300 filmes foram inscritos. Desses, sete trabalhos cearenses foram selecionados: três vídeos e quatro
filmes. “O Sacrifício do Jegue”,
de José Bob; “Invenção do Sertão”, de Joel Pimentel e Armando Praça; e “Alfarrábio”, de Sabina Colares, disputam os prêmios da categoria vídeo.
Entre as películas, o Ceará é
representado por “A Mulher
Biônica”, de Armando Praça;
“A Montanha Mágica”, de Petrus Cariry; “Torpedo”, de Márcio Câmara; e “Pode Me Chamar de Nadi”, de Déo Cardoso.
Os dois primeiros foram exibidos no Cine Ceará desse ano e
ampliam o público no Curta Canoa. “Essa é a hora e a vez que

os cineastas têm para mostrar
seus filmes para o público. Procuramos sempre priorizar os filmes cearenses”, conta Adriano.
Ganhando a chance de se ver
e se reconhecer nas telas, o público cearense presente ao Curta Canoa acompanha um festival que não se prende a temáticas cinematográficas, exibe documentários e ficções e ainda
tem uma preocupação com o
meio ambiente. O resultado
são oficinas com temáticas relacionadas ao universo cinematográfico ou que privilegiam técnicas de reciclagem.
Ainda dando os primeiros
passos rumo a sua consolidação como um grande festival
nacional, o Curta Canoa mostra
sinais de amadurecimento. Desde o ano passado, exibe longasmetragens encerrando as sessões diárias, demanda do próprio público. A partir deste ano,
o evento amplia seus horizontes e já planeja uma Mostra
Itinerante que percorrerá algumas cidades da região, de Cascavel a Icapuí, conforme aponta Adriano Lima. Lua cheia, brisa suave e cineminha na praça.
Melhor, impossível. o

5/SET – Sábado
Vídeos:
- Josué e o Pé de Macaxeira
(2009) Anim – RJ, de Diogo
Viegas
- Nello’s ( 2008) Doc – SP, de
André Ristum
- O dia M ( 2008) Fic – SP, de
Paulo Leierer
- A Menina que Pescava
Estrelas ( 2008) – DF, de Ítalo
Cajueiro
Filmes:
- Calango Lengo (2008) Anim SP, de Fernando Miller
- A Montanha Mágica (2009)
Doc - CE, de Petrus Cariri
- Torpedo (2009) Fic - CE, de
Márcio Câmara
6/SET – Domingo
Vídeos:
- Vivo (2009) Doc – RN, de
Bernardo Luiz e Camila
Robéria
- Entre (2009) Doc – RJ, de
Vladimir Seixas
- A Princesa e o Violonista
(2008) Anim – RS, de Guto
Bozzetti
- Vida Vertiginosa (2009)
Ficção - RJ, de Luiz Carlos
Lacerda
Filmes:
- A Distração de Ivan (2009)
Ficção - RJ, de Cavi Borges e
Gustavo Mello
- A Casa da Praia (2009) Fic SP, de Sandro Casarini
7/SET – Segunda-Feira
Vídeos:
- Fotossensível (2009) Doc –
SC, de Cristina Kreuger
- O vôo da Cegonha (2008) Fic
– MG , de Laly Cataguases
- Um Menino uma flor (2009)
Anim - BA, de Caó Cruz Alves
- Alfarrábio (2009) Fic – CE, de
Sabina Colares
Filmes:
- A Mulher Biônica (2008) Fic –
CE, de Armando Praça
- Pode me chamar de Nadi
(2008) Fic - CE, de Déo
Cardoso
- A Casa dos Mortos (2009)
Doc – DF, de Débora Diniz

A MAIS DE 30 curtas, entre documentários, animações e filmes de
ficção compõem a Mostra Competitiva do Curta Canoa

* Acontece sempre a partir das
19h30, no Pólo de Lazer de
Canoa Quebrada.
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