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Mostra de Cinema de Tiradentes
retorna à cidade histórica para celebrar
25 anos de cinema brasileiro
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O evento que abre o calendário audiovisual brasileiro acontece de 21 a 29,
em formato híbrido – presencial e online. A Mostra de Cinema mais aguardada do ano
comemora Bodas de Prata e oferece uma programação recheada de atrações para
todas as idades e públicos

Os fãs da sétima arte, convidados, turistas e moradores

INFRAESTRUTURA

de Tiradentes e região poderão conferir, em nove dias

A infraestrutura da 25ª edição da Mostra de Cinema de

de programação gratuita e diversiﬁcada, mais de 100

Tiradentes contará com quatro espaços de exibição. O

ﬁlmes brasileiros em pré‐estreias nacionais e mundi‐

Largo das Fôrras volta a receber o Cine‐Praça, espaço

ais, debates, seminário, rodas de conversa, oﬁcinas,

de exibição de ﬁlmes ao ar livre, com capacidade para

lançamento de livro, mostrinha de cinema, teatro de

mais de mil espectadores. No Largo da Rodoviária, o

rua e exposições.

Complexo de Tendas recebe um novo layout e a insta‐
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lação do Cine‐Tenda – sala de exibição com ar‐condi‐

audiovisuais”. Para o curador, “o cinema atravessa uma

cionado, som digital e projeção de alta qualidade; e o

transição complexa em três dimensões: econômica, téc‐

Cine‐Lounge, espaço onde serão realizadas rodas de

nica e estética. É na relação mutável dessa trinca que

conversa e bate‐papos com realizadores, e circulação

a atividade proﬁssional e a própria cultura tradicional

do público. No formato online, a programação deverá

do cinema se reconﬁguram, desenhando um novo

ser acessada no site mostratiradentes.com.br.

cenário para os próximos anos. A temática ‘Cinema em
transição’ investiga o que se aﬁgura no presente de fu‐

Toda a programação é oferecida gratuitamente ao público.

turos possíveis no cinema brasileiro”.

TEMÁTICA: CINEMA EM TRANSIÇÃO

HOMENAGEM

Segundo depoimento do curador Francis Vogner dos
Reis, no site da mostra, “é fato que a atividade cine‐
matográﬁca – entre recuos e novos arranjos – passa
por mudanças intensas”. E ele destaca que “nos últimos
anos em virtude do contexto político e das mudanças
de paradigma da indústria e do mercado, os produtos
de televisão e de plataformas de streaming ganharam
uma centralidade inédita. Por outro lado, a produção
independente que contou com parcos recursos do Es‐
tado ou que se fez sem auxílio de editais, pode indicar
um outro modo de criar, trabalhar e fazer circular obras
Foto: Leo Lara / Universo Produção
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O homenageado da 25ª Mostra de Cinema de

do que Adirley chama de etnograﬁa da ﬁcção, um

Tiradentes é o cineasta Adirley Queirós que possui

princípio prático e estético que situa não somente o

uma obra que reúne características emblemáticas do

corpo do cineasta, mas o corpo de uma equipe inteira,

cinema da última década: o cortejo da matéria docu‐

uma imersão de onde emerge a ﬁcção. A aﬁrmação

mental pela ﬁcção, a imaginação como elemento pri‐

desse lugar é também a formulação de uma con‐

mordial de uma perspectiva histórica, a paisagem e a

tradição explicitada sem maniqueísmos desse espaço

etnograﬁa de territórios periféricos, a invenção de

denominado Brasília, capital do país, sede do poder,

métodos de trabalho e de dramaturgia distintos da

futuro projetado de uma nação que se funda e per‐

produção mais tradicional.

manece situada num regime de violência.

Para o curador, Adirley Queirós e a Ceicine (Coletivo

O homenageado Adirley Queirós é um dos cineastas

de Cinema da Ceilândia) tomam parte historicamente

que marcaram a história recente da Mostra de Ci‐

em um panorama de obras e cineastas brasileiros con‐

nema de Tiradentes. O cinema brasileiro que traz em

temporâneos que nos últimos 16 anos se fizeram

sua obra exibe características que ajudam a elaborar

entre a independência radical dos coletivos e o estí‐

o que foi o cinema da última década e nos dá elemen‐

mulo das políticas públicas para o audiovisual em

tos para pensar o futuro.

nível federal e estadual.
Mais informações e programação completa em
De Rap, o Canto da Ceilândia (2005), passando por

mostratiradentes.com.br

Dias de Greve (2009), Fora de Campo (2010), A Cidade
é Uma Só (2012) e chegando à Branco Sai, Preto Fica
(2014) e Era Uma Vez Brasília (2017), é possível traçar
uma trajetória que reﬂete um processo político que
parte de um passado de violência traumática que de‐
termina o presente e inﬂuencia os rumos do futuro.
Não é a violência positivista, o mito fundador da
nação, mas uma violência determinada pelo negativo:
“aqui não verá país nenhum”. Por outro lado, é desse
território que reconhece personagens, músicas e nar‐
rativas fascinantes. Bem demarcado, o espaço de cri‐
ação é a Ceilândia, território de vivência e construção

Still de Branco Sai, Preto Fica

