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apresenta Alguma Coisa Assim, de
Esmir Filho, no dia 14
 8 de novembro de 2019 por Redação Secretaria de Cultural Prefeitura de Santo André

Santo André, 11 de novembro de 2019 –  Dentro da Mostra de Pontos MIS, A Escola Livre de
Cinema e Vídeo andreense apresenta nesta quinta-feira, 14/11 Alguma Coisa Assim, 80’, de
2017, dirigido por Esmir Filho, A história traz os jovens Caio (André Antunes) e Mari (Caroline
Abras), que, vagam pela noite de São Paulo em busca de diversão. Nesse contexto, entre o
som e os silêncios, os dois vão se conhecendo ainda mais e ao longo de uma década se
reencontram em três momentos muito importantes de suas vidas.

No dia 21/11 será apresentado Divinas Divas, com direção da também atriz Leandra Leal, com
duração de 110’. O filme produzido em 2017 conta a trajetória das ícones da primeira geração
de artistas travestis no Brasil dos anos 1960. Um dos primeiros palcos a abrigar homens
vestidos de mulher foi o Teatro Rival, dirigido por Américo Leal, avô da diretora. O filme traz
para a cena a intimidade, o talento e as histórias de uma geração que revolucionou o
comportamento sexual e desafiou a moral de uma época.

Para fechar o mês, a Mostra apresenta Califórnia no dia 28. Com direção de Marina Person, a
produção brasileira de 2015 traz de volta o ano de 1984. Em seus 95’, conta a adolescência
conturbada de Estela. Sexo, os amores, as amizades; tudo parece muito complicado. Seu tio
Carlos é seu maior herói, e a viagem à Califórnia para visitá-lo, seu grande sonho. Mas tudo
desaba quando ele volta magro, fraco e doente. Entre crises e descobertas, Estela irá encarar
uma realidade que mudará definitivamente sua forma de ver o mundo.

O fllme recebeu diversos prêmios e participou de vários Festivais, como Festival do Rio 2015 –
Melhor Ator Coadjuvante (Caio Horowicz).; Mostra de São Paulo 2015 – Prêmio da Juventude e
Mix Brasil 2015 – Melhor Roteiro, Melhor Intepretação (Clara Gallo). Também foi exibido na
Mostra de Cinema de Gostoso 2015.

As apresentações são gratuitas.

Pontos MIS é um programa de circulação e difusão audiovisual que visa promover a formação
de público e a circulação de obras do cinema. Estabelecendo parcerias para criar pontos de
difusão audiovisual espalhados pelo Estado. O programa é uma parceria entre o Museu da
Imagem e do Som – MIS e as cidades do Estado. O MIS entra com a programação e o material
de divulgação e a cidade com a infra-estrutura necessária (espaço adequado para as exibições,
equipamentos, equipe e divulgação local). Mensalmente, enviamos um programa de filmes
diferente para ser exibido, na maior parte das vezes composto por 1 curta e 1 longa-metragem,
acompanhado de uma atividade complementar, que pode ser um bate papo com o diretor do
filme ou uma oficina audiovisual.

SERVIÇO:
Mostra de Pontos MIS na ELCV
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Dia 14/11 – Alguma Coisa Assim; dia 21/11 – Divinas Divas e dia 28/11 – Califórnia.
Local: Escola Livre de Cinema e Vídeo| Av. Utinga, 136, Vila Metalúrgica
As exibições acontecem às 17h
Gratuito
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