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Cinearte Sarau: cinema na praça
A fim de revitalizar o espaço público, o projeto Cinearte Sarau promove a projeção de filmes
nacionais, peças de teatro e apresentações de circo em praças de todo o Brasil

Houve um tempo em que cinema era arte popular, como o circo, para todos. Hoje
predominam as redes de salas de projeção, com ar-condicionado e ingresso nas alturas,
concentradas nas grandes cidades. Mas o projeto Cinearte Sarau, que há quatro anos leva
as telonas para praças e outros espaços públicos do Brasil, já fez os olhos de muito menino
(e de gente grande) brilhar. Em uma tela inflável, são projetados filmes nacionais. A seleção
leva em conta o gosto da comunidade.
Em Cabaceiras, cidadezinha nos cariris velhos da Paraíba, foi exibido Cinema, Aspirinas e
Urubus (2005). A trama foi filmada na cidade, conhecida como a Hollywood nordestina por já
ter sido cenário para muitas produções, por sua "luz absurda", acredita o coordenador do
Cinearte, Mauro Maya. Além dos filmes, há apresentações de teatro, circo, folia de reis e
congado, sempre com grupos locais, uma forma de valorizar nosso patrimônio. O projeto já
passou por 260 municípios do Rio Grande do Sul ao Ceará, com uma média de 700
pessoas a cada sessão.
Em Madre de Deus de Minas, 2500 das 5 mil pessoas que moram na cidade foram para a
praça ver filme. A foto acima é na mineira São Tiago, que também lotou a típica pracinha em
frente à igreja. Assim, o projeto cumpriu mais uma de suas missões: a de revitalizar espaços
de importância histórica e cultural em cidades brasileiras - a começar, é claro, pela praça
pública. Em outubro e novembro, o projeto percorrereu a região serrana e o litoral do Rio de
Janeiro e São Paulo, com exibição dos filmes O Céu de Suely (2006) e Tropa de Elite
(2007), seguidos de debates. Entre as cidades estão Macuco (20/10), Duas Barras (21/10),
Angra dos Reis (28 e 29/10), Parati (30/10), São Sebastião (1/11) e Mauá (5/11).

Avenida Álvares Cabral, 593 / sala 904
Lourdes. Belo Horizonte. Brasil CEP: 30.170.912
031.32133144 contato@artebrasilproducao.com.br
www.artebrasilproducao.com.br

