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Para comemorar os 10 anos da Festa Tradicional Italiana de Belo Horizonte, a Associação de
Cultura Ítalo-Brasileira de Minas Gerais (Acibra-MG) organiza em 2016 uma programação
especial no mês de maio.
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Cinema | Mostra “Itália no Tempo”: Retrospectiva da Arte Cinematográfica Italiana
Entre os dias 18 e 24 de maio, sempre às 19h30, o Cine Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro,
1046 - Centro) recebe a Mostra “Itália no Tempo”: Retrospectiva da Arte Cinematográfica
Italiana. Idealizada pela Associação de Cultura Ítalo-Brasileira de Minas Gerais (Acibra-MG) e
realizada em colaboração com o Consulado da Itália em Belo Horizonte e o Istituto Italiano di
Cultura (iic) de São Paulo, a mostra apresenta seis produções cinematográficas italianas
lançadas entre as décadas de 1940 e 2000. A entrada é gratuita e os ingressos serão
distribuídos meia hora antes das sessões.

18 de maio
"La Grande Guerra" - A Grande guerra - (1958) de Mario Monicelli - 130min - 14 anos
Itália, 1916. Oreste Jacovacci e Giovanni Busacca são recrutados para servir o exército e
defender o país na Grande Guerra. Os dois tentam de todas as formas fugir do serviço, mas o
destino os força a lutar no front, liderando a tropa e se tornando responsáveis por decisivas
missões.

19 de maio
"Ladri di Biciclette" - Ladrões de Bicicleta - (1948) de Vittorio De Sica - 88min - 14 anos
Em Roma um trabalhador de origem humilde, Antonio Ricci (Lamberto Maggiorani), luta para
sustentar a família. Precisando de uma bicicleta para começar em um novo emprego, Ricci
penhora as roupas de cama da casa. Para desespero da família, a bicicleta é roubada e
Antonio sai junto com o filho Bruno (Enzo Staiola) para procurá-la pela cidade.

20 de maio
"I Vitelloni" - Os Boas vidas - (1953) de Federico Fellini - 109 min - 14 anos
Em Rimini, uma pequena cidade italiana, Moraldo, Alberto, Fausto, Leopoldo e Riccardo
formam um grupo que nada mais faz do que passar o seu dia-a-dia em farras e conquistas
amorosas. São sustentados pelos pais e não têm vontade nenhuma de trabalhar. No entanto,
esse modo de vida acaba para Fausto quando engravida a irmã de Moraldo e, à pressa, é
obrigado a casar.
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21 de maio
"Brutti, sporchi e cattivi" - Feios, sujos e malvados - (1976) de Ettore Scola - 113min - 18 anos
Roma, Itália. Giacinto Mazzatella (Nino Manfredi) vive em um barraco com sua esposa, dez
filhos e diversos outros parentes. Devido ao pouco espaço disponível, eles dormem
praticamente um ao lado do outro. Giacinto guarda uma boa quantia em dinheiro mas, temendo
ser roubado, sempre o mantém escondido. Isto irrita sua família, que não pode usá-la para
melhorar um pouco de vida. A situação chega ao limite quando Giacinto leva para casa sua
amante, o que faz com que a família passe a planejar seu assassinato.

22 de maio
"Mediterraneo" - Mediterrâneo - (1990) de Gabriele Salvatores - 96min - 16 anos
Durante a Segunda Guerra Mundial, um navio italiano deixa alguns soldados em uma pequena
ilha no mar grego, com o intuito de localizar navios inimigos e manter a ilha segura em caso de
ataque. O lugar parece deserto e tudo corre bem. Até que o navio dos soldados é atacado e
destruido pelos inimigos, e eles encontram-se abandonados lá. É quando eles descobrem que
a ilha é habitada por gregos que, aos poucos, saem de seus esconderijos nas montanhas e
começam a interagir com os novos habitantes. Logo, os soldados percebem que a vida numa
ilha isolada pode não ser tão ruim assim.

24 de maio
"Pane e Tulipani" - Pão e tulipas - (2000) de Silvio Soldini - 115min - 14 anos
Tudo poderia ser apenas um pequeno incidente de férias, daqueles que se pode rir depois,
logo que se chega em casa. Porém, o fato do ônibus de excursão partir sem Rosalba, e nem
mesmo o marido e dois filhos sentirem sua falta no grupo, torna-se subitamente, uma porta
aberta para uma fantástica virada de vida. Um encontro causal, um pequeno descuido (como
esquecê-la?) uma estranha coincidência, uma mudança do destino. Não que Rosalba já
houvesse pensado muito no assunto, mas agora, em pé, ridiculamente esquecida à beira da
estrada... Esta recém liberdade e seu auto descobrimento a jogam num excitante mundo de
beleza e sensualidade.

Música | Shows entre Itália e Brasil
O Consulado da Itália em Belo Horizonte e a Associação de Cultura Ítalo-Brasileira de Minas
Gerais (Acibra-MG) apresentam em maio, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil
Vallourec, dois shows que exploram os encontros entre as culturas italiana e brasileira através
da música. No dia 25 de maio, às 20h30, é a vez da cantora e compositora Mel Freire, mineira
formada musicalmente em Roma que apresenta “Diálogos Musicais Brasil-Itália”. No dia 27 de
maio, às 21 horas, o italiano Sergio di Napoli apresenta “Benvenuti a Napoli”, com repertório de
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músicas napolitanas tradicionais pouco conhecidas além das fronteiras italianas. Os ingressos
custam R$ 30 (inteira) e R$15 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na bilheteria do espaço
ou pelo site Compre Ingressos .

Teatro | Noite italiana com a Compagnia Teatrale Enzo Moscato
No dia 26 de maio, Acibra-MG e o Consulado Italiano de Belo Horizonte homenageiam a
comunidade italiana com o espetáculo teatral "Toledo Suite" do dramaturgo italiano Enzo
Moscato (entrada mediante convite). O espetáculo integra a programação do FIT-BH e terá
outra apresentação aberta ao público, em 28 de maio, às 19 horas, no CCBB BH - Centro
Cultural Banco do Brasil – ingressos a R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada) disponíveis para compra
no portal Vá ao Teatro .

>> INFORMAÇÕES

acibramgcomunicacao@gmail.com

(31) 3273-7402

(31) 3224-2304
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