
Brasil é país convidado do FIKE 2008 

Em Portugal, o Festival Internacional de Curtas-Metragens de Évora (FIKE) tem o Brasil como 
país convidado na sua edição de 2008, que vem sendo realizada desde sexta-feira passada, 21 
de novembro, e segue até o próximo dia 29. 

Quatro produções nacionais fazem parte da lista de 54 filmes selecionados para a mostra 
competitiva: os documentários Cine Zé Sozinho e Loucos por Futebol, a animação Dossiê Rê 
Bordosa e a ficção Vida Fuleira - O artista de Rua e a Bailarina.  

O evento também conta com uma mostra de curtas-metragens brasileiros e um seminário 
dedicado à discussão dos problemas da produção no imenso mercado da Lusofonia, com a 
participação do secretário  do Audiovisual do Ministério da Cultura, Sílvio Da-Rin, no sábado 
(29 de novembro). 

A mostra brasileira reúne animações (A Noite do Vampiro, Sete Vidas, Saliva, A Peste da 
Janice, Vida Maria, Lúmen, O Jumento Santo, A Cidade que se acabou antes de começar, Tinha 
a Gata Gioconda), documentários (Mauro Shampoo - Jogador, Cabeleireiro e Homem, Atibaia 
de Congos e Moçambiques) e ficções nacionais (Trópico das Cabras, O Almoço - Considere um 
Jantar, Faça sua Escolha, O Crime da Atriz, Sete Vidas, Saliva, A Peste da Janice). 

A programação inclui ainda, no dia 28, uma master class apresentada por Antonio Leal, 
coordenador do Fórum dos Festivais Brasileiros, que abordará os impactos econômicos e 
sociais dos festivais no Brasil. Uma outra master class, dia 27, visa a divulgação das técnicas 
de animação digital e multimídia 3D, através da análise de um conjunto de obras do premiado 
realizador húngaro Geza M. Toth. 

A presença especial do Brasil nesta edição do Festival é fruto de uma parceria entre o FIKE, o 
Festival de Atibaia Internacional do Audiovisual e a prefeitura do município, localizado no 
estado de São Paulo. 

FIKE 2008 

A competição internacional de curtas-metragens - o eixo central do Festival Internacional de 
Curtas-Metragens de Évora - incluirá este ano 54 filmes de 20 países, selecionados a partir de 
1.896 produções provenientes de 82 países. 

O júri do FIKE 2008, constituído pela atriz mexicana Letícia Gutierrez, pelo realizador húngaro 
Geza M. Toth e pelo cineclubista açoreano Luís Pereira, atribuirá prêmios nas competições 
nacional, internacional e especial. Ainda será atribuído o Prêmio Onda Curta, pela RTP, e o Don 
Quijote Award, pelo júri da Federação Internacional de Cineclubes. 

O Festival será encerrado com uma homenagem a Manoel de Oliveira - diretor de Um Filme 
Falado e Palavra e Utopia - que estará presente para dialogar com o público. Como 
tradicionalmente, enquanto decorre o FIKE, terão lugar sessões de curtas-metragens para 
crianças, uma ação de formação de novos públicos que este ano incidirá sobre os alunos do 
ensino básico. 

Saiba mais: www.fikeonline.net. 
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