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Projeto que exibe filmes nacionais ao ar livre chega a Picos
Teresina, Floriano, Picos e São Raimundo Nonato. Estas são as cidades do Piauí que serão
contempladas, pela primeira vez, com as atividades do Cinearte Sarau entre os dias 16 e 19
de abril. Tapete Vermelho é o filme que será exibido na edição 2013 do projeto.
O projeto, que está em sua oitava edição e conta com o patrocínio da Petrobras, leva, para
praças públicas das cidades visitadas, uma tela de nove metros de altura onde são exibidos
filmes nacionais, gratuitamente.
Esta edição do projeto, que passa pela primeira vez no Piauí, visitará até junho trinta
municípios, de outros cinco estados: Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Minas
Gerais. O filme brasileiro que será exibido na edição 2013 é Tapete Vermelho, de Luiz
Alberto Pereira, com Matheus Nachtergaele e Gorete Milagres no elenco.
A proposta do projeto é priorizar municípios e bairros onde a chegada da telona causa
grande impacto lúdico na rotina: a população aceita o convite e sai às ruas para ir ao
cinema, comer pipoca e se divertir.
Como é praxe no projeto Cinearte Sarau, antes das sessões de cinema acontecem
apresentações culturais das mais diferentes matizes, sempre incluindo uma atração local além de oficinas gratuitas para a população e cortejos pelas ruas da cidade, convidando
para o evento.
No Piauí, o Cinearte Sarau conta com a criatividade do Grupo Armatrux, que apresentará o
espetáculo Armatrux - A Banda. Formado por bonecos que tocam diversos instrumentos, em
um show que mistura música, luz, fumaça e efeitos visuais para compor um universo cheio
de surpresas, o espetáculo surgiu do encontro entre os mineiros do grupo teatral Armatrux,
os músicos John (da banda Pato Fu) e Bob Faria, e o artista gráfico Conrado Almada.

Confira a programação completa:
Teresina
Data: Dia 16 de abril (terça-feira)
Local: Praça Pedro II - Centro
Hora: 19 horas - Teatro de bonecos “ Armatrux, A Banda”
20 horas - Exibição do filme “ Tapete Vermelho”, de Luiz Alberto Pereira
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Floriano
Data: 17 de abril (quarta-feira)
Local: Praça dr. Sebastião Martins - Centro (entre a avenida Getúlio Vargas e a rua Defala
Attem)
Hora: 19h30 - Teatro de bonecos “ Armatrux, A Banda”
20h30 - Exibição do filme “ Tapete Vermelho”, de Luiz Alberto Pereira
Picos
Data: 18 de abril (quinta-feira)
Local: Rua São Sebastião - Canto da Várzea
Hora: 19 horas - Teatro de bonecos “ Armatrux, A Banda”
20 horas - Exibição do filme “ Tapete Vermelho”, de Luiz Alberto Pereira
São Raimundo Nonato
Data: 19 de abril (sexta-feira)
Local: Praça Júlio Paixão (Praça do Relógio)
Hora: 19 horas - Teatro de bonecos “ Armatrux, A Banda”
20 horas - Exibição do filme “Tapete Vermelho”, de Luiz Alberto Pereira
Sobre o Cinearte Sarau
O Cinearte Sarau foi criado em 2006 e desde então percorreu, sempre com o patrocínio da
Petrobras, cerca de 500 municípios em 19 estados brasileiros, oferecendo gratuitamente
uma programação de alta qualidade e atingindo um público aproximado de 350 mil pessoas.
Como o próprio nome sugere, o projeto idealizado pela Arte Brasil Produção Cultural remete
aos antigos saraus, nos quais as pessoas se reuniam para desfrutar de boa música, poesia,
arte e literatura. Em um ambiente informal, lúdico e interativo, o público desfruta de
exibições de filmes ao ar livre, articuladas com apresentações de grupos teatrais e
circenses.
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