
ELEGIA DE UM CRIME 

(Elegy of a Crime, Elegía de um Delito) 

 

Teaser: 

https://vimeo.com/266887277/dbb2e51898 

 

Sinopse “Elegia de um crime” (PT) 

Uberlândia, Minas Gerais, 24 de fevereiro de 2011. Isabel Burlan da Silva, mãe do diretor, 

é assassinada pelo parceiro. "Elegia de um crime" encerra a "Trilogia do luto", que aborda 

a trágica história da família. Diante da impunidade, o filme mergulha numa viagem 

vertiginosa para reconstruir a imagem e a vida de Isabel. 

 

Sinopsys "Elegy of a Crime" (ENG) 

 

Uberlândia, Minas Gerais, February 24, 2011. Isabel Burlan da Silva, director's mother, 

is murdered by her companion. "Elegy of a Crime" concludes the "Trilogy of Mourning", 

that approaches the tragic story of the family. In front of impunity, the film immerses in 

a vertiginous journey to rebuild Isabel's image and life. 

 

Sinopsis "Elegía de un Delito" (SPA) 

Uberlândia, Minas Gerais, 24 de febrero de 2011. Isabel Burlan da Silva, madre del 

director es asesinada por su pareja. “Elegía de un Delito” fecha la “Trilogía del Luto”, 

cuál aborda la trágica historia de la familia. Delante de la impunidad, la película bucea en 

un viaje vertiginoso para reconstituir la imagen y la vida de Isabel.  

 



Filmografia Diretor 

Antes do Fim (2017, ficção, 86min),  No Se Mira Impunemente (2017, doc, 52min), No 

Vazio da Noite (2016, ficção, 80min), Estopô Balaio (2016, doc, 78min), Em busca de 

Borges (2016, ficção, 85min), Fome (2015, ficção, 90min), Cidade Vazia (2015, doc, 

8min), Sermão dos Peixes (2015, doc, 80min), Hamlet (2014, ficção, 90 min), Amador 

(2014, ficção, 95 min), Mataram meu irmão (2013, doc, 77 min), Sinfonia de um Homem 

Só (2012, ficção, 93 min), O Boto e o Homem (2012, doc, 26 min), Cuipiranga (2010, 

doc, 90 min), O Homem da Cabine (2008, doc, 80 min), Dissonante (2008, ficção, 

51min), Construção (2007, doc, 48 min), Lucrecia (2007, doc, 10 min), Corações 

Desertos (2006, ficção, 70 min), Os Solitários (2005, ficção, 15 min), 4:48 am, (2005, 

ficção, 15 min). 

 

Biografia Diretor - Cristiano Burlan 

Cristiano Burlan é diretor de cinema e teatro. Fundou a Bela Filmes em 2005 em São 

Paulo. A maior parte de sua filmografia participou de importantes festivais, como Habana 

Film Festival, Festival de Málaga, É Tudo Verdade, entre outros. Seu documentário 

"Mataram meu Irmão" foi o ganhador do "É Tudo Verdade 2013", ganhando o prêmio de 

melhor filme pela crítica e júri. 

 

 

 

Filmado em São Paulo (SP), Porto Alegre (RS), Uberlândia (MG) e Uberaba (MG). 

 

 


