Curta Circuito | Abril a Junho
Objetivos

No meses de abril e maio, a Fundação Clóvis Salgado recebe as exibições do Curta Circuito no Cine Humberto Mauro.
O Curta Circuito é uma mostra permanente de cinema que exibe filmes exclusivamente nacionais, sempre com entrada
franca, e promove debates com o público. A linha curatorial desse semestre coloca o dedo na ferida. São oito filmes sobre a
violência no cinema brasileiro. Nem sempre debatidos, mas ainda atuais.
PROGRAMAÇÃO

02/04 SEG
20h CURTA CIRCUITO | Os treze pontos, de Alonso Gonçalves (BH, 1985) | 18 anos | 107’

Bate-papo após a sessão com o diretor Alonso Gonçalves.
Um técnico de informática descobre um grande segredo: a chave para fazer os treze pontos
e acertar na loteria. Após morrer, o segredo fica guardado com sua mulher. Ela começa a
ser perseguida por um grupo de malfeitores que desejam descobrir a "mágica".

30/04 SEG
20h CURTA CIRCUITO | Eu matei Lúcio Flávio, de Antônio Calmon (RJ, 1979) | 18 anos | 97’

Bate-papo após a sessão com o crítico Fernando Oriente.
O filme, baseado na vida do policial corrupto Mariel Maryscott, narra os momentos de
rivalidade com o bandido Lúcio Flávio - morto, segundo muitos, a mando de Mariel.

07/05 SEG
20h CURTA CIRCUITO | O Outro Lado do Crime, de Clery Cunha (SP, 1979) | 18 anos | 95’

Bate-papo após a sessão com o diretor Clery Cunha e o radialista Gil Gomes.
Baseado nas crônicas radiofônicas do radialista Gil Gomes, em seu programa na Rádio
Globo de São Paulo. Gil Gomes, um repórter policial, é convidado a participar da
investigação de um crime passional: uma mulher morta por seu amante, um homem vinte
anos mais jovem, que acabou tirando sua própria vida após cometer o assassinato.

11/06 SEG
20h CURTA CIRCUITO | Beijo na Boca, de Paulo Sérgio Almeida (RJ, 1981) | 18 anos | 97’

Bate-papo após a sessão com o ator Mário Gomes e o produtor Pedro Carlos Rovai.
Garota da classe média se envolve com um traficante ciumento, que deseja eliminar os seus
ex-namorados.
Data de início

02 de Abril de 2018

Data de término

11 de Junho de 2018

Endereço

Cine Humberto Mauro

Preço

Entrada Gratuita

Mais informações

EVENTO
Mostra Curta Circuito
CLASSIFICAÇÃO
Verifique a classificação indicativa de cada filme
INFORMAÇÕES PARA O PÚBLICO
(31) 3236-7400, pelo link Fale Conosco no site www.fcs.mg.gov.br ou pelo Facebook em
@fundacaoclovissalgado

Enviar para impressão

