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X Goiânia Mostra Curtas
Aproximadamente 169.000 mil espectadores estiveram presentes na Goiânia Mostra Curtas ao
longo de dez anos, período em que o festival exibiu 1.081 filmes, envolveu 1.148 profissionais
em sua produção e trouxe para a capital 606 convidados de todo o Brasil. De 2001 a 2009, o
festival também realizou 28 oficinas, 25 debates, 17 encontros de entidades, 36 homenagens a
personalidades do audiovisual brasileiro e levou o cinema a 33 bairros da periferia de Goiânia.
Com este fantástico histórico o festival chega à sua 10ª edição com todo o gás e mostrando que
o GMC já é um conceituado festival e um dos mais importantes do país também. Com a
grande parceira Petrobrás em conjunto com o Ministério da Cultura, Lojas Novo Mundo e Lei
Goyases o festival promete grandes obras e levar ao público uma reflexão sobre a sociedade,
seus dilemas e conflitos. As mostras se dividem nas seguintes categorias:
Competitivas
Curta Mostra Brasil: mapeamento da produção nacional em curta-metragem
Curta Mostra Municípios: heroica produção cinematográfica fora das capitais
Curta Mostra Goiás: produção local em franco crescimento
9ª Mostrinha: produção voltada para o público infantil
Curta Mostra Cinema nos Bairros Especial 10 Anos: curtas aclamados pelo público em
dez anos de festival
Não competitivas
Curta Mostra Especial 10 Anos: retrospectiva da produção nacional da década
Curta Mostra Goiás Especial 10 Anos: produções locais de destaque no período
Curta Mostra Petrobras: curta-metragens produzidos com recursos da Petrobrás
O evento acontecerá entre os dias 05 e 10 de Outubro no Teatro Madre Esperança Garrido do
Colégio Santo Agostinho na capital Goiânia. Maiores informações no site.
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