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A MOSCA 6½ é uma retrospectiva dos filmes exibidos na Mostra Audiovisual de Cambuquira-
MG entre 2005 e 2010. Dos 398 curtas-metragens exibidos, a mostra propõe rever alguns deles, 
debater, refletir sobre os filmes e as trocas dos 6 anos de mostra.  

A MOSCA 6½ aconteceu em Cambuquira-MG, de 28 a 30 de julho de 2011 e em seguida saiu em 
itinerância para outros espaços culturais e cineclubes. De 12 a 28 de abril de 2012, a MOSCA integra a 
programação do Abril Poético, celebração artístico-cultural que busca resgatar a história, a arte e a 
cultura mineira. O Abril Poético é proposto e elaborado pela LESMA - Liga Ecológica Santa Matilde. 

classificação livre 
 
 
ECOS DA TERRA, de Paulo Abel, 2008, 9', fic, SP 

Os problemas cotidianos que uma simples árvore enfrenta na cidade, sem poder reagir, gritar ou 
até mesmo sair do lugar.  

 

MEU NOME É PAULO LEMINSKI, de Cezar Migliorim, 2004, 04'30'', exp, RJ 

Embate entre pai e filho em torno de poesia de Paulo Leminski. Tudo o que eu faço, alguém em mim 

que eu desprezo sempre acha o máximo, mal rabisco, não dá mais para mudar nada, já é um clássico. 

 

ESPORTE EM MARCHA 

Cine jornal dos Jogos Abertos de Cambuquira de 1948/49. Restaurado e digitalizado (2009) por Johnny e 

Marco Antonio Resende de Oliveira. Exibição de 2 episódios. 5', doc, Cambuquira/MG. 

 

VISSUNGOS, de Cássio Gusson, 2009, 13’, doc, MG  

Os vissungos são cantos, com funções sociais, executados no século XVII por escravos mineradores de 

Minas Gerais. Mesclam palavras do português com o idioma africano e por diversos fatores são 

considerados extintos desde 1928. 

 

A TERRA A GASTAR, de Cassia Mary Itamoto e Celina Kurihara, 2009, 5’44’’, ani, SP  

“Estava a Terra em seu lugar/ E veio o Homem lhe acrescentar/ Consumo do Homem. O Homem na 

Terra/ E a Terra a gastar”. 
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TUDO QUE É SÓLIDO PODE DERRETER, de Rafael Gomes, 2005, 16', fic, SPAos 15 anos, Débora 

compartilha com Hamlet as dores e dúvidas da adolescência.  

 

SATORI USO, de Rodrigo Grota, 2007, 17'45'', fic, PR  

Um poeta das sombras, um cineasta sem filmes e uma musa enigmática. Um "documentário" sobre um 

poeta que nunca existiu apresentado por um cineasta imaginário. 

classificação livre 

 
CHÃO E FÉ, de Alexandre Felix e Gabriel Lemes, 24’, doc, Cambuquira-MG/Aparecida do Norte-SP 
O documentário acompanha a “Romaria do Seu Arnaldo”, que sai da cidade de Cambuquira rumo 
à Aparecida, percorrendo cerca de 200Km em 6 dias de caminhada. A romaria é pioneira e teve 
início em 1933, quando os primeiros pagadores de promessa viajavam como bandeirantes.  
 
 

TYGER, de Guilherme Marcondes, 2006, 04'30'', ani, SP 

Um enorme tigre aparece misteriosamente numa grande cidade. Ele vai revelar a realidade escondida 

numa noite que poderia ter sido como qualquer outra.  

 

BOCA NO LIXO, de Lígia Benevides e Marcela Borela, 2007, 20', doc, GO 

Um recorte sobre a questão do lixo na visão daqueles que trabalham diretamente com este subproduto 

da humanidade. 
 
 

RUA DAS TULIPAS, de Alê Camargo, 2007, 10', ani, DF  

Um grande inventor acostumado a criar soluções para todos os moradores de sua rua, após ver a 

felicidade de todos seus vizinhos, descobre que ainda faltava a felicidade de uma pessoa. 

 

EU SEI QUE VOCÊ SABE, de Lina Chamie, 1995, 14', fic, SP  

Desencontros, incomunicabilidade entre as pessoas. O que se fala não se ouve, o que se ouve não se 

entende. Tudo é ambíguo. O que parece ser não é, exceto a poesia. 
 

 

Serviço: 

MOSCA 6 ½  no Abril Poético 

Data: 12 a 28 de abril de 2012 

Local: Abril Poético (Circuito Cidades / MG) 

Entrada gratuita. 

 

 

Realização: Espaço Cultural Sinhá Prado |  Mostra Audiovisual de Cambuquira-MG 

Co-realização: LESMA – Liga Ecológica Santa Matilde  


