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ivulgaçãocinema fantástico

F
antasia, ficção científica, 

horror, thriller. O cinema fan-

tástico desfila mais de cem 

longas e curtas-metragens pelas 

telas de quatro cinemas do circuito 

alternativo da capital gaúcha – Ci-

neBancários, Santander Cultural 

e Capitólio –, de 13 a 19 de maio, 

com a realização da 12ª edição do 

Festival Internacional de Cinema 

Fantástico de Porto Alegre (Fantas-

poa). Na programação, a produção 

cinematográfica do gênero prove-

niente de 25 países e raramente 

disponível na distribuição nacional 

– exclusividade que é uma das pro-

postas do festival. São 49 longas 

inéditos no Brasil, dos quais cinco 

terão sua primeira exibição públi-

ca; 25 estreias latino-americanas e 

19 serão exibidos pela primeira vez 

no Brasil.

Com mais de 150 títulos na sua 

filmografia, o ator espanhol Anto-

nio Mayans é um dos homenagea-

dos dessa edição, assim como o di-

retor inglês Brian Trenchard-Smith, 

um dos responsáveis pela redesco-

berta da cultuada filmografia aus-

traliana de gênero; e o brasileiro 

Guilherme de Almeida Prado, re-

alizador de filmes de gênero mais 

criativos e premiados do país. Eles 

participam de sessões comentadas 

com o público após as sessões. E 

Mayans, colaborador do cultuado 

diretor Jess Franco, ministrará cur-

so de atuação gratuito.

Outro referencial do gênero fan-

tástico é o espanhol Luis de la Ma-

drid, responsável pela montagem 

de filmes como A Espinha do Diabo, 

por Gilson Camargo

de Guillermo del Toro, e O Operário, 

com Christian Bale. Madrid estará 

presente no evento para apresen-

tar A Espinha do Diabo e ministrar 

um curso de edição. Também será 

oferecido o curso teórico Aspectos 

Históricos do Horror Cinematográfi-

co Moderno e Contemporâneo, mi-

nistrado por Hernani Heffner, cura-

dor adjunto e conservador-chefe da 

Cinemateca do MAM-RJ. O ingresso 

custa R$ 10,00 e as atividades para-

lelas são gratuitas.

Além dos filmes da programa-

ção oficial, o festival oferece di-

versas atrações. O músico italiano 

Vince Tempera realizará um con-

certo no Santander Cultural, mes-

clando trilhas de filmes de sua au-

toria e de outros mestres do gêne-

ro, além de contar histórias sobre 

a Era de Ouro do cinema italiano. 

No Instituto Goethe de Porto Ale-

gre, a tradicional sessão musica-

da com o clássico As Mãos de Or-

lac, de Robert Wiene, musicado ao 

vivo pelo multi-instrumentista Die-

go Poloni. Tem ainda o Fantaspoa 

CineKombi, mostra itinerante ao 

ar livre por 16 cidades gaúchas no 

período do evento. No Capitólio, 

sessões comentadas de seis lon-

gas de gênero brasileiros: Espelho 

da Carne, de Antonio Carlos da 

Fontoura, Fica Comigo esta Noite, 

de João Falcão, Finis Hominis, de 

José Mojica Marins, A Hora Mági-

ca e Perfume de Gardênia, de Gui-

lherme de Almeida Prado e Prata 

Palomares, de André Faria.

Confira a programação com-

pleta em www.fantaspoa.com.


