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10º Festival de Cinema da Lapa
Enviado por Da redação
14-Nov-2017

Entre os dias 22 e 26 de novembro, acontece a 10ª edição do tradicional Festival de Cinema da Lapa, na histórica cidade
da Lapa (PR), localizada na região metropolitana de Curitiba. Promovido pelo Instituto Histórico e de Cultura da Lapa, em
parceria com o Instituto Borges da Silveira, o evento é considerado uma das principais celebrações do cinema nacional.

Durante a programação oficial, serão exibidos gratuitamente 34
filmes ao longo dos cinco dias de evento, além da realização de oficinas e
bate-papos, em dois espaços selecionados especialmente para o festival: uma
enorme tenda instalada na Alameda David Carneiro e o histórico Theatro São
João. Um dos grandes destaques da programação ficará por conta da mostra
competitiva, que contará com a exibição dos filmes &ldquo;João O Maestro&rdquo;, &ldquo;A Menina
Índigo&rdquo;, Filme da Minha Vida&rdquo; e &ldquo;Bye Bye Jaqueline&rdquo;. A primeira exibição da
mostra competitiva será o filme &ldquo;João O Maestro&rdquo;, que será apresentado na
quinta-feira (23), a partir das 20h. O filme é uma produção da LC Barreto e
Filmes Equador, em parceria com a Globo Filmes. Protagonizado pelo ator
paranaense Alexandre Nero, a obra conta a história de João Carlos Martins, um
dos grandes nomes da música brasileira.

Na sexta-feira (24), também a partir das 20h, será exibido o filme
&ldquo;A Menina Índigo&rdquo;, de Wagner Assis. A produção da Cinética Filmes e Produções
conta a história de Sofia, uma criança especial que desenvolve o dom de curar
enfermidades. Quando um jornalista sensacionalista descobre sobre a menina,
obriga seus pais separados a se unirem para auxiliá-la. Já no sábado (25), a
partir das 20h, é a vez do &ldquo;Filme da Minha Vida&rdquo;, uma produção Bananeira Filmes
em parceria com a Globo Filmes, com direção e participação de Selton Mello. A
obra conta a história do jovem Tony, que decide voltar a sua cidade natal e ao
chegar descobre que Nicolas, seu pai, também está na cidade. O filme traz uma
abordagem sobre conflitos e inexperiências juvenis.

Para completar, no domingo (26), a partir das 16h, será a vez do
filme &ldquo;Bye Bye Jaqueline&rdquo;, de Anderson Simão. A obra conta a história de
Jaqueline, uma jovem humilde de 16 anos, bolsista em um colégio particular, que
passa seus dias dividida entre os estudos e os pensamentos em Fernando, o
garoto mais bonito da escola e por quem ela está perdidamente apaixonada. O que
ela não imagina é que sua melhor amiga, Amanda, já namorou o rapaz e que ele
próprio tem um segredo capaz de impedir qualquer chance de namoro entre os
dois.

Além da mostra competitiva,
a programação oficial trará dezenas de exibições diárias, longas, curtas e
médias metragens para todos os gostos e públicos. Entre eles estão uma série de
filmes produzidos por jovens cineastas na cidade da Lapa: &ldquo;Filme da Oficina Mariental&rdquo;, projeto do
Cinema na Lapa; &ldquo;Lapeanas de Verdade&rdquo;, de Bruno Oliveira Santos; &ldquo;OverAlive Lucid Reverie&rdquo;, de Nyck Maftum; &ldquo;A Casa Morta de Meus Avós&rdquo;, de Leandro
Cordeiro; e &ldquo;Tropeirismo&rdquo;, de Daiana Lopes. Para quem gosta de filmes infantis,
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um dos destaques será &ldquo;A Banda dos Bichos Supermaluquinhos&rdquo;, de Almir Correia.

Outros destaques do 10º Festival de Cinema da Lapa ficam
por conta dos filmes &ldquo;Entre Nós O Estranho&rdquo;, &ldquo;Teatro de Sombras&rdquo;, &ldquo;Quem tem medo
do Popoyosky?&rdquo;, &ldquo;Contadores de
Carros&rdquo;, &ldquo;Bola pra Frente&rdquo; e &ldquo;A Menina de Tranças&rdquo;, dirigidos por Guto Pasko; e das
obras &ldquo;Nerds Inglórios&rdquo; e &ldquo;Amor é Uma Coisa Estranha&rdquo;, da Turma Polvo, e
&ldquo;Virtualville&rdquo;, da Turma dos Contrastes. Completam a programação &ldquo;As Verdades
de Ale em Nós&rdquo;, de Juslaine Abreu Nogueira; &ldquo;Órion&rdquo;
de Rodriane DL; &ldquo;O Homem Sem Fim&rdquo;, de Rodrigo Almeida Leite; &ldquo;A Pesquisa&rdquo;, de Oda
Rodrigues e
Manoelle Fuzaro; &ldquo;Lulu A Louca&rdquo;, de Estevan Silvera; &ldquo;Depressão&rdquo;, de Guilherme
Souza; &ldquo;Luto&rdquo;, de Edu Camargo; &ldquo;Quando Desaba&rdquo;, de Tiago Campetti; e &ldquo;Bye Bye
Jaqueline&rdquo;, de Anderson Simão.

Sessão da Meia Noite

Na madrugada de sexta (24) para sábado (25), a partir das 00h, o
Festival de Cinema da Lapa vai promover a clássica Sessão da Meia Noite, com a
exibição de quatro filmes de terror: &ldquo;Pessoas mortas não precisam de bateria&rdquo;, de Almir Correia; &ldquo;End
of the road&rdquo;, de João Vitor Ferian; &ldquo;Cercados Pela Morte&rdquo;, de João
Vitor Ferian; e &ldquo;Paula Paranormal&rdquo;, de Almir Correia.

O 10º Festival de Cinema
da Lapa acontece entre os dias 22 e 26 de novembro, na tenda instalada na
Alameda David Carneiro e no histórico Theatro São João, ambos no centro da
cidade. Toda a programação é gratuita. Mais informações e a programação
completa do evento estão disponíveis no e www.ihclapa.com.br ou na página oficial do festival no Facebook
(www.facebook.com/festivaldalapa).
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