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Festival do Cinema Brasileiro

FESTIVAL DO CINEMA BRASILEIRO
ICA, Cinemas 1 & 2 - 19 a 31 de outubro
Novo Cinema Novo – Brazil on Film

O renascimento do cinema latino-americano, que vem sendo aclamado pela crítica e pelo público britânico,
oferece o pano de fundo para o festival de cinema brasileiro “Novo Cinema Novo – Brazil on Film”, a realizar-
se no período de 19 a 31 de outubro no Instituto para Artes Contemporâneas de Londres (ICA). 

A grande tradição e a linhagem de cineastas brasileiros, caracterizadas pelo radicalismo e pela linguagem
coloquial vibrante, ressurge nesta mostra com uma diversidade de documentários, longas e curtas metragens. 

A programação inclui: Dois Perdidos Numa Noite Suja, concorrente oficial do Festival do Rio BR-2002, em que
um drama realista de identidades sexuais e regionais oferece o arcabouço para a difícil saga de imigrantes em
busca da ilusão do sonho americano; Copacabana, dirigido por Carla Camurati, que apresenta a encantadora
história de um grupo de idosos desse bairro peculiar do Rio de Janeiro; e Lavoura Arcaica, no qual uma versão
épica e subversiva da parábola da volta do filho pródigo, André, cujos desejos incestuosos ameaçam a
estabilidade familiar (com grande sucesso de crítica, este filme foi uma das sensações do Festival de Cinema
de Veneza do ano passado).

O documentário Zé do Caixão: o Mundo Estranho de José Mojica Marins foi laureado com o Prêmio Especial do
Júri do Festival de Sundance no ano passado. O filme retrata a vida e o trabalho de José Mojica Marins, o mais
famoso diretor de filmes de terror do Brasil. Um banquete visual, com dezenas de cenas de seus filmes
marcantes, descritos pela revista “Billboard” como “uma fusão de Russ Meyer e Luis Buñuel”. 

Dentre as personalidades que deverão abrilhantar o festival, destacam-se o ator Roberto Bomtempo (Dois
Perdidos numa Noite Suja) e os diretores Katia Lund (Notícias de uma Guerra Particular), José Joffily (Dois
Perdidos numa Noite Suja), Julio Bressane (Dias de Nietzche em Turim), Tatá Amaral (Através da Janela e Um
Céu de Estrelas), Luís Fernando Carvalho (Lavoura Arcaica), David Mendes (2000 Nordestes) e Tarcísio Vidigal
(Grupo Novo de Cinema), ambos curadores e produtores do Festival. 

O festival “Novo Cinema Novo – Brazil on Film” trará ao público londrino rara oportunidade para contextualizar
esse fértil segmento cinematográfico brasileiro – e depreender uma análise abrangente de seu conteúdo – no
quadro amplo do ressurgimento do cinema latino-americano. A iniciativa é parte da série ARTBRAZIL+ ,
organizada pela Embaixada do Brasil em Londres.

 


