
Mostra de Cinema de Tiradentes discute
"lugar" do cinema contemporâneo
Sex 23 janeiro

Começa hoje a 18ª Mostra de Cinema de Tiradentes. O festival é um dos maiores eventos do
cinema brasileiro contemporâneo. Nesta edição, 128 filmes brasileiros (37 longas e 91 curtas)
serão exibidos em 59 sessões de cinema oferecidas em três espaços, sendo um deles, o cine
praça, ao ar livre.

O tema deste ano é “Qual o lugar do cinema hoje?“A Mostra de Tiradentes respira esse momento
de ênfases, mais que de sutilezas, e coloca essa contingência de um cinema no qual a autoria dos
criadores passa distante dos sensacionalismos estéticos a que tanto assistimos”, comenta o
curador da mostra Cléber Eduardo.Participam representantes de 16 estados. A atriz paraense Dira
Paes é a homenageada desta edição.

Dentre os filmes apresentados este ano, sete receberam incentivos da Secretaria de Estado de
Cultura, por meio do programa Filme em Minas, totalizando investimentos de cerca de R$ 3 milhões
que representam 42% do montante total destinado aos premiados. A ampliação do fomento ao
audiovisual, à cultura e a abertura do diálogo com o setor são compromissos assumidos pelo
Governador do Estado, Fernando Pimentel.

Além da exibição de filmes, a mostra ainda terá oficinas, debates, seminário, exposições,
lançamento de livros, teatro de rua, shows musicais, performances, atrações artísticas, encontros e
diálogos. O tradicional Cortejo da Arte, que percorre as ruas de Tiradentes acontece no sábado, dia
24, comemorando os 311 anos de fundação do Arraial de São José Del Rey e os 297 anos de sua
elevação à categoria de cidade.Toda a programação é gratuita.

Confira os filmes beneficiados pelo Filme Minas: 

O Menino no Espelho

Direção: Guilherme Fiúza

Valor liberado pelo Filme Minas: R$720 mil

Ver trailer: www.youtube.com/watch?v=349jAkUrm74

O Segredo dos Diamantes

Direção: Helvécio Ratton

Valor liberado pelo Filme Minas: R$950 mil

Ver trailer: www.youtube.com/watch?v=TXfnpxxhoeM

Deserto Azul

http://www.cultura.mg.gov.br
http://www.mg.gov.br/governomg/portal/c/governomg/governo/5796-governador/523679-biografia-fernando-pimentel/5794/5241
http://www.youtube.com/watch?v=349jAkUrm74
http://www.youtube.com/watch?v=TXfnpxxhoeM


Direção: Eder Santos

Valor liberado pelo Filme Minas: R$600 mil investidos

Ver trailer: www.youtube.com/watch?v=L88FQXSOQcc

Oxalá e a Criação do Mundo

Direção: Denis Leroy

Valor liberado pelo Filme Minas: R$90 mil

Ler sinopse: http://www.mostratiradentes.com.br/filme-detalhe.php?
menu=prog&sub=fil&cat=Sess%C3%A3o%20de%20Curtas&mostrinha=1&CodFilme=17431

O Tempo não Existe no Lugar em que Estamos

Direção: Dellani Lima

Valor liberado pelo Filme Minas: R$83.380

Ler sinopse: http://www.mostratiradentes.com.br/filme-detalhe.php?
menu=fil&cat=Longa&mostrinha=0&CodFilme=17292

Korea

Direção: Thiago Taves Sobreiro

Valor liberado pelo Filme Minas: R$ 90 mil

Ler sinopse: http://www.mostratiradentes.com.br/filme-detalhe.php?
menu=fil&cat=Longa&mostrinha=0&CodFilme=1729

Ela Volta na Quinta

Direção de André Novais Oliveira

Valor liberado pelo Filme Minas: R$187 mil

Ler sinopse: http:// http://www.mostratiradentes.com.br/filme-detalhe.php?
menu=fil&cat=Longas&CodFilme=17804http://www.mostratiradentes.com.br/filme-detalhe.php?
menu=fil&cat=Longas&CodFilme=17804

 

A 18ª Mostra de Cinema de Tiradentestermina dia 31 de janeiro.

Outras informações acesse: http://www.mostratiradentes.com.br
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