Festival de Brasília do Cinema Brasileiro finaliza período
de inscrições com participação de 25 estados e do DF
Com mais de 90 filmes inscritos, a categoria revela a força do cinema
brasiliense
Ao todo, foram inscritos 724 filmes habilitados na Mostra Competitiva e na
Mostra Brasília
O 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro finalizou seu período de
inscrições com ótimos números. Foram mais de 700 filmes inscritos em duas
mostras. Ao todo, foram 98 títulos inscritos para a Mostra Brasília, dos quais
92 foram habilitados, e 724 para a Mostra Competitiva, dos quais concorrem
632. Os números são tão expressivos quanto os da edição comemorativa do
cinquentenário em 2017. As inscrições ficaram abertas durante cerca de um
mês e foram encerradas em 24 de junho.
As produções brasilienses ganham destaque no festival desse ano com
recorde de inscrições na Mostra Brasília. Os 92 filmes que concorrem esse
ano superam os 75 homologados em 2017. Eles disputam as vagas para o
23º Troféu Câmara Legislativa e os prêmios, em dinheiro, que somam R$
240.000,00 e são conferidos pela Câmara Legislativa do Distrito Federal.
A Mostra Competitiva atingiu números expressivos que se aproximam do
recorde da 50º edição. Enquanto 2017 teve 778 filmes homologados, 2018
conta com 632 filmes na disputa das 21 vagas da Mostra. Serão selecionados
nove filmes de longa-metragem e 12 de curta-metragem, os quais concorrem
ao Troféu Candango em mais de 20 categorias. Entre os concorrentes estão
filmes de 25 estados e do DF, tendo apenas Roraima sem nenhum
representante.
Das 92 obras homologadas para a Mostra Brasília, disputam 11 longas,
sendo cinco de ficção e seis documentários; e 81 curtas, sendo, 27
documentários, 52 ficções e duas animações, todos produzidos na Capital

Federal. O Distrito Federal ainda tem mais 57 filmes inscritos na Mostra
Competitiva, configurando-o como terceiro estado com maior número de
concorrentes. Ao todo são 10 longas, sendo seis de ficção e quatro
documentários, e 47 curtas, 14 documentários, 31 ficções e duas animações.
Entre os 150 longas que disputam as nove vagas, apenas dois são
animações. Um é do Rio Grande do Sul, e a outra é de São Paulo, estado
com maior número de filmes inscritos na Mostra Competitiva: 160. Quem
também tem boas chances de garantir um espacinho entre os 21
selecionados é o Rio de Janeiro, que conta com 127 inscritos.
Os nove filmes de longa-metragem e 12 de curta-metragem que disputarão
em setembro a Mostra Competitiva e os selecionados para exibição na
Mostra Brasília serão divulgados até 24 de julho.
Confira alguns dados importantes sobre os inscritos na Mostra
Competitiva do 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro:
- 632 filmes habilitados ao todo, sendo 150 longas-metragens e 482 curtasmetragens;
- São oito concorrentes da região Norte, 115 do Nordeste, 91 do CentroOeste, 348 do Sudeste e 70 do Sul;
- Entre os 150 longas inscritos, 86 são documentários, 62 são ficções e
apenas dois são animações;
- Dos 482 curtas-metragens que disputam as vagas, serão avaliados 26
animações, 312 ficções e 144 documentários;

