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A programação inclui filmes premiados na cinematografia nacional e goiana

De olho na vaga

Reportagem

07/10/2010 10:54:51

Vale Clicar
Foto: Reprodução

Primeira Página
Rádio Pátio
Impressões

Pedro Paulo Vidica – 8º período

A 10ª edição do Festival Goiânia Mostra
Curtas começou nesta terça-feira (05) e
vai até domingo (10), com uma
programação de 121 filmes, realização
de encontros, palestras e oficinas. Todas
as atividades tem entrada franca.
A abertura oficial aconteceu às 20h, no
Teatro Madre Esperança Garrido, do Colégio Santo Agostinho, com a exibição
de um dos filmes mais premiados na cinematografia nacional recente: a ficção
Recife Frio, de Pernambuco, do diretor Kléber Mendonça. Em seguida,
aconteceu um show com Jorge Mautner.
A partir de quarta-feira, começaram as sessões de mostras competitivas e a
série de encontros, palestras, oficinas e debates do evento. Maria Abdalla,
coordenadora-geral da mostra reforça as prerrogativas da mostra desde sua
criação: a formação de público e a qualificação dos realizadores. A mostra é
uma realização do Instituto de Cultura e Meio Ambiente (Icumam).
Segundo os curadores Francisco Cesar Filho e Maria Abdalla, a mostra é um
painel que aponta para um “futuro promissor e excitante”. “Reafirmamos
nosso compromisso de formar platéias, qualificar profissionais, democratizar o
audiovisual brasileiro e difundir a diversidade da cultura brasileira. Os últimos
dez anos foram vitoriosos; esperamos que a sociedade e o poder público
fiquem cada vez mais sensibilizados para a importância e reconhecimento
nacional que o festival alcançou, graças a muita dedicação, perseverança e
carinho”, comemora Maria Abdalla.
A programação do 10º aniversário contempla o passado recente e as
perspectivas para o audiovisual. De quarta a sexta-feira, o público infantil pode
assistir aos filmes da Mostrinha, com sessões específicas para alunos do
Colégio Santo Agostinho e escolas públicas municipais e estaduais. No
domingo, a partir das 10 horas, a Mostrinha é aberta ao público em geral
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