CINE FIESTA 2015
Começa o ciclo Cine Fiesta 2015 – Mostra de Cinema Espanhol em Lisboa. Entre
os filmes presentes nesta edição o destaque vai para Agora Ou Nunca, Anacleto:
Agente Secreto, O Cadáver de Anna Fritz, A Minha Grande Noite, Felizes 140, O
De$conhecido e ma ma. O Cine Fiesta irá ter lugar de 1 a 7 de Outubro no Cinema City do Campo Pequeno em Lisboa.
Lisboa, 28 de Setembro 2015
De 1 a 7 de Outubro, os espetadores portugueses terão a oportunidade de conhecer os mais excitantes
e recentes filmes da cinematografia Espanhola na programação deste ciclo que se pretende posicionar
como um evento de referência da sétima arte espanhola em Portugal.
Cine Fiesta é uma iniciativa do Instituto de la Cinematogra"a y de las Artes Audiovisuales (ICAA) e da
Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro da Secretaría de Estado de Cultura
de Espanha em colaboração com a Cinemundo, integrada na Mostra Espanha de 2015. O Cine Fiesta
terá lugar no Cinema City do Campo Pequeno, em Lisboa, de 1 a 7 de Outubro de 2015.
A mostra apresentará na sua edição de este ano alguns dos filmes mais relevantes de 2015. É uma ocasião única para dar a conhecer e mostrar ao público português a riqueza e a diversidade do cinema espanhol.
Com uma cuidada seleção de cinema feito em Espanha, o Cine Fiesta pretende ser a montra para promover e difundir o cinema espanhol em Portugal.
De entre os filmes presentes nesta edição estão Agora ou Nunca, um enorme êxito de bilheteira em Espanha; Anacleto Agente Secreto, um dos filmes mais aguardados do ano com Imanol Arias como protagonista; ma ma, o último filme do realizador Julio Medem, protagonizado por Penélope Cruz; O De$conhecido, thriller protagonizado por Luis Tosar; O Cadáver de Anna Fritz, com a jovem promessa Alba Ribas;
A Minha Grande Noite, o último trabalho de Álex de la Iglesia e com um elenco de luxo; e Felizes 140,
Filme da realizadora Gracia Querejeta, que conseguiu um grande êxito de público e dos media e que
lutará por estar na gala dos Óscares deste ano.
A programação deste ano fica completa com sessões de filmes que estiveram em destaque nos últimos
anos, como títulos como Terras Pantanosas, A Grande Família Espanhola, Unidade 7 e Também a Chuva, entre muitos outros.
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O Cine Fiesta deste ano, tal como em edições anteriores, contará com a presença de nomes destacados
do panorama cinematográfico espanhol e que serão de enorme ajuda para aproximar o cinema Espanhol do público português.
Para mais informações consulte:
www.cine-fiesta.pt
www.facebook.com/CineFiesta2015
Imprensa em Portugal:
Bruno Pereira
bruno.pereira@cinemundo.pt
Tel: (+351) 217 780 470
Em Espanha:
prensa.cultura@mecd.es
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