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Projeto de cinema e arte ao ar livre chega a Imperatriz
Grupo mineiro se apresenta ao público com apoio da Fundação Cultural
IMPERATRIZ - Inspirado no clima descontraído e lúdico dos antigos saraus, o projeto “Cinearte Sarau” dá início sua
edição 2013 em Imperatriz. Criado em 2006, a iniciativa já percorreu cerca de 450 municípios em 19 Estados
brasileiros.Com uma programação de qualidade e gratuita, atingiu nesse período um público aproximado de 250 mil
pessoas.
Como o próprio nome sugere, o projeto reúne pessoas para desfrutar de boa música, poesia, arte e literatura. No
“Cinearte Sarau”, em um ambiente informal e interativo, o público desfruta de exibições de filmes ao ar livre,
articuladas com apresentações de grupos teatrais e circenses. Segundo Lucena Filho, presidente da Fundação
Cultural (FC), a cidade está aberta para receber proposta como essa. “Entendemos que espetáculos como este
contribuem com nosso processo de identidade cultural, uma vez que promovem diálogos e intercâmbio artístico”,
declarou.
Em Imperatriz a programação acontecerá na quadra poliesportiva da avenida Beira-Rio e contará com atrações
locais. Os curtas-metragem imperatrizenses ‘De costas pra Rua – Um filme sobre a panelada’, ‘Camelo’ e ‘Só mais
um caso’ serão exibidos e dividirão a tela com o longa ‘Tapete vermelho’, estrelado por Matheus Nachtergaele.
“Acho importante que projetos que venham a nossa cidade também abram espaços para o que está sendo produzido
aqui”, afirmou Fernando Ralfer, jornalista e diretor do curta-documentário ‘De costas pra rua’.
Além dos filmes, a programação trará também o espetáculo do teatro de bonecos ‘Armatrux – A banda’. “São
personagens insólitos, mas que, reunidos, formam um conjunto coerente e único. Com interpretação vibrante, a
banda ganha vida e arrebata o público com suas luzes, fumaça, efeitos e, claro, muita música”, explica Cátia
Magalhães, coordenadora do projeto. Com informações da assessoria.
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