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Goiânia Mostra Curtas celebra 10 anos de existência
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A Goiânia Mostra Curtas, realizada pelo Instituto de Cultura e Meio Ambiente (Icumam) ,
comemora uma década em 2010 com a exibição de 121 filmes , de 22 estados .
Durante os seis dias de festival, foram realizadas oficinas temáticas e vários seminários e
debates com o objetivo de analisar os avanços e desafios encontrados pelo audiovisual
brasileiro de 2001 a 2010.
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A abertura da Mostra foi no Teatro Madre Esperança Garrido , com a exibição do filme Recife
Frio, de Kléber Mendonça Filho e um show com Jorge Mautner.
- “Eu estou muito feliz. São 10 anos de muitas produções, trabalho em equipe, obstáculos,
aprendizado, superação e realizações. Foi a década que reavivou o cinema em Goiás e o
consolidou no circuito de festivais nacionais de cinema, o período em que o cinema brasileiro,
por meio do curta-metragem, reinventou sua linguagem, suas estéticas e narrativas,
ressignificando e difundindo toda a diversidade cultural do país .– comemora a coordenadorageral da Mostra, Maria Abdalla .

Os 12 curtas convidados para a Curta Mostra Especial 10 Anos foram programados em duas
sessões dedicadas ao aniversário do festival.
A Curta Mostra Goiás Especial apresentou as obras mais representativas do estado durante a
última década, revelando o talento e a inventividade dos cineastas goianos.
Representantes da Associação Brasileira de Documentaristas de Goiás (ABD-GO), a
Associação Goiana de Cinema e Vídeo (AGCV), a Associação Brasileira de Cinema de Animação
de Goiás (ABCA-GO) , Fórum dos Festivais e realizadores de todo o país participaram de
reuniões para discutir as políticas públicas para o fomento, produção e exibição do cinema

Canal

Brasil chico xavier

CineJornal

cinema nacional

Daniel de Oliveira domingos de oliveira dzi
croquettes editores

faixa musical festival
festival de

animações festival de curtas

miami festival

do rio filme do

grande prêmio
Guilherme Fontes Hcurtas heleno heleno de
freitas histórias curtas juventude lista de
filmes making of Malu Mader oscar 2011
mês Fábio Assunção

pré-estreia prêmio aquisição Quem faz repórter

seleção brasileira são
tropa de elite 2 Uma
vencedores é proibido

rodrigo santoro

paulo Toni Belloto
Noite em 67

fumar

fumar

nacional.

Links do Canal Brasil
Os homenageados de 2010 receberam o troféu Icuman. São eles: o cineasta Cao Guimarães,
o crítico de cinema Kleber Mendonça Filho , a produtora cinematográfica Assunção Hernandes,
a empresária Edina Fujii , Fifi Cunha , uma das fundadoras do festival ( in memoriam), Centro
Técnico Audiovisual (CTAv) da Secretaria do Audiovisual/Ministério da Cultura e o Fórum dos
Festivais, que também completa dez anos.
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Lista completa dos vencedores do Troféu Icuman de 2010.

Vencedores Goiânia Mostra Curtas

Júri oficial
Melhor Filme: Carreto, de Cláudio Marques e Marília Hughes (BA)
Melhor Direção: Michael Wahrmann, pelo filme Avós (SP)
Menção Honrosa: Eu não quero voltar sozinho, de Daniel Ribeiro (SP)
Prêmio Porta Curtas Petrobras: Faço de Mim o que Quero, de Sérgio Oliveira e Petrônio Lorena
(PE) e Geral, de Anna Azevedo (RJ)
Júri Popular
Melhor Filme – Amigos bizarros do Ricardinho , de Augusto Canani .

CURTA MOSTRA MUNICÍPIOS
Júri oficial
Melhor Filme: Rio de Mulheres , de Cristina Maure e Joana Oliveira (MG )
Melhor Direção – Helton Paulino, por Depois da curva (PB)
Menção Honrosa e Melhor Filme: Dois pra lá, dois pra cá , de Marcela Bertoletti (Niterói-RJ)

CURTA MOSTRA GOIÁS
Júri oficial
Melhor Filme: Marimbondo amarelo, de Amarildo Pessoa (GO)
Melhor Direção – Cauê Brandão, por Princípio da Incerteza (GO)
Menção Honrosa – Vale a pena?, de Movimento do Vídeo Popular Coletivo (GO)
Menção Honrosa – Eu já não caibo mais aqui , de Benedito Ferreira (GO) .
Júri Popular
Melhor Filme – Olha o Rapa!, de coletivo da Oficina Tela Brasil Goiânia! (GO)

9ª MOSTRINHA (júri popular)
Melhor Filme : Ernesto no País do Futebol , de André Queiroz e Thaís Bologna (SP)
Reportagem: Bernadete Duarte

Grande Prêmio do Cinema Brasileiro
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