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A Galeria de Arte da Imprensa Oficial apresenta:
I Exposição dos Cartazes e Mostra dos Premiados da MUMIA 2014 e
Mostra Udigrudi Mundial de Animação

De 7 de abril a 7 de maio, das 9h às 17h
Na Galeria de Arte da Imprensa Oficial
Av. Augusto de Lima 270
Informações: (31) 3237-3547
Entrada Franca
A MUMIA – Mostra Udigrudi Mundial de Animação inova mais uma vez ao exibir na capital
mineira os cartazes emoldurados de suas doze edições e das edições especiais da mostra
ocorridas em países como Chile e Finlândia. Artistas brasileiros como Beatriz Goulart, Marcelo
Marão, Victor Hugo Borges, Diego Akel, Denis Leroy, Leo Ribeiro e Marta Neves já
desenharam para a mostra. Paralelamente a exposição, o Cineclube Curta Degustação exibirá
os filmes premiados da última edição da mostra, realizada em dezembro de 2014. Serão três
exibições dedicadas aos curtas-metragens vencedores das categorias mineira, nacional e
internacional. As sessões acontecem nos dias 7, 14 e 28 de abril, às 13h.

Na primeira sessão, dia 7 de abril, a programação contempla a produção mineira e serão
exibidos os curtas: “O Homem que pintava músicas” (15’) de Jackson Abacatu,
“Desprendimento” (3’56’’) de Lu Najar e “A Gaiola” (1’36’’), de Samira Daher. No dia 14 de abril
será a vez dos curtas nacionais: “Faroeste – Um Autêntico Western” (18’25’’) de Wesley
Rodrigues e “Neomorphus” (2’50’’) do Animatório. A Mostra Internacional, no dia 28 de abril,
apresentará o curta alemão “LaNuit deL’Ours” (22’), de Sam e Fred Guillaum e premiado em
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diversos festivais.
A MUMIA é realizada em Belo Horizonte desde 2003 e é a maior mostra dedicada a arte da
animação em Minas Gerais. Anualmente a mostra exibe mais de 200 filmes vindos dos cinco
continentes e tem como objetivo o fomento da arte da animação no Brasil assim como divulgar
a animação brasileira para o mundo. Países como Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos,
Finlândia, Armênia e Portugal já receberam mostras especiais de filmes brasileiros através de
parcerias com a MUMIA. Em 2013, a Mostra lançou o livro “Subversivos – O desenvolvimento
do cinema de animação em Minas Gerais” e prepara o lançamento do livro “Maldita Animação
Brasileira” para 2015. Desde 2012 a Mostra MUMIA é viabilizada pela Lei Municipal de
Incentivo a Cultura de Belo Horizonte.
Mais informações: Sávio Leite (criador e diretor da Mostra)

Telefone: (31) 9804 5253

http://mostramumia.blogspot. com/
http://curtadegustacao. blogspot.com.br/
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