
Novo filme de Zé do Caixão participará do Festival de Veneza 

Outro brasileiro, "A Erva do rato", também estará presente. Filme de José Mojica Marins estará 
em Veneza fora de competição. 

 

 

 

O novo trabalho de José Mojica Marins, "Encarnação do Demônio", foi selecionado para 
participar da seção fora de concurso da 65ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfica do 
Festival de Veneza, que acontece entre 27 de agosto e 6 de setembro.  

"A Erva do Rato", de Júlio Bressane e Rosa Dias (e que tem no elenco Alessandra Negrini e 
Selton Mello), irá integrar a mostra Horizontes, que reúne obras com novas tendências 
cinematográficas. Outros latino-americanos que fazem parte dessa seção são os mexicanos 
"Voy a explotar", de Gerardo Naranjo, e "Los Herederos", de Eugenio Polgovsky. 

O Brasil também aparece como co-produtor do francês "Puisque nous sommes nés", de Jean-
Pierre Duret e Andréa Santana, e da nova obra do cineasta português Manoel de Oliveira, "Do 
Visível ao Invisível".  

Apesar de não haver nenhum latino-americano selecionado para a competição oficial de 
Veneza, tanto "BirdWatchers", do ítalo-chileno Marco Bechis, quanto "Plastic City", do chinês 
Yu Lik-wai, foram rodados no Brasil e co-produzidos pela Gullane Filmes. A estréia na direção 
do roteirista de Alejandro González Iñárritu, o mexicano Guillermo Arriaga, também foi 
selecionada para a competição oficial.  

Durante a apresentação dos filmes que participarão do Festival de Veneza, ocorrida hoje em 
Roma, o diretor Marco Müller comentou sobre a ausência de latino-americanos na seleção 
oficial. "Lamentavelmente o cinema latino-americano tem períodos de produção diferentes dos 
nossos e, por isso, é sempre difícil encontrar filmes válidos para Veneza, principalmente depois 
de todo o sucesso em Cannes deste ano e do Urso de Ouro de Berlim para 'Tropa de Elite'", 
disse.  

 



"Mas foi no Brasil e no México onde encontramos o que buscávamos e incluímos alguns títulos 
em Horizontes e na seção fora de concurso", concluiu.  

Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em 28 jul. 2008 

 


