
Flamboyants, 
Bossa Nova, 
Arte para 

Criança, X FIC, 
Memorial JK e 

BFF são alguns 
protagonistas 
desta beleza. 

Mesmo com 
o calor 

escaldante 
e a primavera 

com cara 
de verão, 

Brasília está 
linda. 

Uma beleza traduzi-
da em árvores exu-
berantes, música de 
qualidade, arte de 
alto nível, filmes 
imperdíveis, even-

tos emocionantes e 
pessoas legais. 

BRASÍLIA ESTÁ LINDA Mesmo com o calor escaldante, 
a primavera com cara de verão e a possível chegada de um 
verão que ninguém sabe qual clima que vai ter, Brasília 
está linda. Flamboyants, Bossa Nova, Arte para Criança, 
X FIC, Memorial JK e BFF são alguns protagonistas des-
ta beleza. Uma beleza traduzida em árvores exuberantes, 
música de qualidade, arte de alto nível, filmes imperdíveis, 
eventos emocionantes e pessoas legais. Uma cidade é lin-
da quando oferece coisas boas e belas para todos e tem 
gente que sabe ter gestos de delicada inteligência com o 
seu pessoal.

FLAMBOYANTS Em Brasília, a arquitetura é uma bele-
za, mas a natureza é um espetáculo. Basta ver os flam-
boyants, com suas copas generosas e a exuberância das 
suas cores vermelho-laranja-amarelo. Eles pintam os ei-
xos e as asas com seus cachos luminosos e exalam beleza 
no ar, nas ruas e nas quadras. Um espetáculo que dura 
entre vinte e trinta dias, sempre em outubro/novembro, 
anunciando a presença da primavera e a chegada do 
verão. Os flamboyants lançam a beleza das suas flores 
quando estão em plena fecundação. É o espetáculo do 
renascimento e da criação.

ARTE PARA CRIANÇA No CCBB, Evandro Salles brin-
dou gente grande e gente pequena com a imperdível mos-
tra, “Arte Para Crianças”. Um belíssimo caleidoscópio da 
arte contemporânea, cuidadosamente preparada por um 
time de altíssimo nível de artistas brasileiros e estrangei-
ros. A noite de abertura, com pais e filhos percorrendo os 
ambientes cuidadosamente planejados com obras de Cil-
do Meireles, Ernesto Neto, Rubem Grilo, Eduardo Sued, 
Athos Bulcão, Amilcar de Castro, entre outros grandes 

autores, foi marcada pela leveza, beleza e surpresas que 
o olhar do artista sabe imprimir e a visão da criança sabe 
perceber. Evandro convida a meninada a aprender a lín-
gua das obras de arte, uma língua que se aprende, segun-
do ele, de coração aberto.

X FIC No Cine Academia , as telas projetam os melho-
res beijos, tapas, diálogos, dores, alegrias e espantos que 
a sétima arte pode oferecer. Está no ar o X FIC. O bem 
cuidado festival que Marco e Donatella Farani, generosa-
mente, oferecem à Brasília. Com o FIC, chegam à cidade 
grandes películas dirigidas e protagonizadas pelos maio-
res talentos da região da interpretação mundial. Difícil es-
colher entre os 130 títulos disponíveis. Atrações de todas 
as nacionalidades que preenchem de emoção os corações 
e mentes dos brasilienses.

BOSSA NOVA No Memorial JK, Anna Christina recebeu 
com carinho a homenagem que o BFF – Brasília Fashion 
Festival, de Paula Santana – está fazendo ao casal Jusceli-
no e Sarah. Com o tema “A Bossa é Nossa”, o projeto quer 
mostrar todo o charme, elegância e modernidade que o 
“casal bossa-nova” imprimiu no Brasil. Quer falar tam-
bém, que Brasília é a mais legítima herdeira desse espírito 
inovador, moderno e democrático plantado nos anos JK. 
Uma mentalidade que mudou o olhar e a estética nacio-
nal e deu asas à criatividade brasileira que resultou na 
Bossa Nova, Cinema Novo, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa 
e muito mais. O BFF 2009 também tem seu lado social e 
democrático e vai abrir espaços para cooperativas de ar-
tesãs do Distrito Federal. Os desfiles, palestras e oficinas 
acontecem entre os dias 14,15 e 16 de novembro embala-
dos pelo som, ritmo e batuques da Bossa Nova.

Uma cidade é linda 
quando oferece 

coisas boas e belas 
para todos e tem 

gente que sabe ter 
gestos de delicada 
inteligência com o 

seu pessoal.


