Entre os mais influentes da web em Goiás pelo 9º ano seguido. Confira nossos prêmios. (/premios/)

Busca
Envie sua sugestão de pauta, foto e vídeo

 62 9.9850 - 6351
HOME (/CAPA)

/

CULTURA

AUDIOVISUAL (/CULTURA/168224/21-GOIANIA-MOSTRA-CURTAS-ABORDA-O-TEMARASTEIRAS-IMAGINARIAS)

21ª Goiânia Mostra Curtas aborda o tema 'Rasteiras
Imaginárias'
Festival será em julho, no formato on-line
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A Redação
Goiânia - A 21ª edição da Goiânia Mostra Curtas apresenta a tradicional Curta Mostra Especial, em
2022, com o tema “Rasteiras Imaginárias”. Dividida em dois programas, serão exibidos 13 filmes
produzidos entre 2009 e 2022. O festival, que ocorre de forma gratuita neste ano, será entre os dias 5

e 10 de julho, no formato on-line. A lista e informações de filmes, assim como das outras mostras já
divulgadas, estão disponíveis pelo site do evento. (http://goianiamostracurtas.com.br.)
Cada programa apresenta filmes que serão exibidos por meio da plataforma digital InnSaei.TV de 6 a
10 de julho. A curadoria desta mostra é das programadoras de cinema e curadoras Talita Arruda e
Melina Bomfim.
Para a diretora geral e produtora da Goiânia Mostra Curtas, Maria Abdalla, a Curta Mostra Especial é
sempre desafiadora. “Buscamos a cada ano trazer algo que promova a reflexão em quem assiste a
cada filme e que participa do debate que trazemos em seguida”, ressalta.
Debate
“Drible, poesia e movimento” será o tema do debate da Curta Mostra Especial. O momento, mediado
pelas curadoras Talita Arruda e Melina Bomfim, terá como convidados: Heraldo de Deus, ator,
roteirista e diretor; Kalor Pacheco, curadora, jornalista cultural, artista visual, roteirista e realizadora
audiovisual; e Victor Hugo Leite (Vhfro), ator, produtor cultural e professor de arte.
A conversa será norteada pelas memórias ativadas pelos filmes, temáticas, sonoridades e
atravessamentos das possíveis “Rasteiras Imaginárias”, abordando questões como dúvidas, riscos e
inseguranças que trazem os cinemas negros contemporâneos; quando vulnerabilidades de criança
são substituídas pelas da vida adulta; e como fugir das romantizações e atentar ao rapto das
imaginações. O momento ocorre no dia 9 de julho (sábado), às 17h, e será transmitido pelo canal do
Icumam no YouTube. (http://youtube.com/icumam)
Programação 2022
Este ano, a GMC terá três mostras competitivas: Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás e Curta
Mostra Animação. Além dessas, terá outras duas sem caráter competitivo: a 20ª Mostrinha, com
curtas voltados ao público infanto-juvenil; e a Curta Mostra Especial, que a cada edição aborda
temáticas relevantes do cotidiano para promover a reflexão, a representatividade e a discussão sobre
o assunto escolhido.
Além dos curtas-metragens exibidos ao longo dos seis dias de evento, a programação da 21ª Goiânia
Mostra Curtas envolve também diversas atividades formativas – Laboratório de Roteiros Audiovisuais,
oficinas, palestras, masterclass, debates – homenagem e outras atrações.
A GMC
A Goiânia Mostra Curtas é um festival idealizado pelo Icumam Cultural e Instituto que ocorre desde
2001. Esta 21ª edição, em 2022, é uma realização do Icumam Cultural e Instituto, Secretaria de
Estado de Cultura de Goiás e Ministério do Turismo | Secretaria Especial da Cultura do Governo
Federal, com apoio do Sebrae Goiás, InnSaei.tv e Projeto Paradiso. O projeto foi contemplado pelo
Edital de Festivais e Eventos de Arte Aldir Blanc - concurso nº 19/2021 - Secult Goiás – Secretaria de
Cultura – Governo Federal.

