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Redação

Depois de anunciar os longas em competição, a organização do 49º
Festival de Brasília do Cinema Brasileiro divulgou a lista dos curtas e médias-
metragens que concorrem na edição deste ano. São 12 obras, que disputarão em
diversas categorias, totalizando R$ 90 mil em prêmios.

Os  lmes foram escolhidos por uma comissão de cinco especialistas, coordenados
pelo curador Eduardo Valente. Foram 473 inscritos. Na seleção, destaca-se a
vitalidade da produção de São Paulo, com um terço dos selecionados, e de Minas
Gerais, com três curtas participantes.

O festival será realizado entre os dias 20 e 27 de setembro. Con ra a lista dos
curtas e médias concorrentes:

 

Abigail, de Isabel Penoni e Valentina Homem (RJ)

Bodas de papel, de Keyci Martins e Breno Nina (MA)

Con dente, de Karen Akerman, Miguel Seabra Lopes (RJ)

Constelações, de Maurilio Martins (MG)

Demônia - melodrama em 3 atos, de Cainan Baladez e Fernanda Chicolet (SP)

Estado itinerante, de Ana Carolina Soares, (MG)

O delírio é a redenção dos a itos, de Fellipe Fernandes (PE)

Os cuidados que se tem com o cuidado que os outros devem ter consigo
mesmos, de Gustavo Vinagre (SP)

Ótimo amarelo, de Marcus Curvelo (BA)

Procura-se Irenice, de Marco Escrivão, Thiago B. Mendonça (SP)

Quando os dias eram eternos, de Marcus Vinicius Vasconcelos (SP)

Solon, de Clarissa Campolina (MG)
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