GOIÂNIA MOSTRA CURTAS ANUNCIA
BALANÇO GERAL DE SUA 21ª EDIÇÃO
A Goiânia Mostra Curtas, um dos mais expressivos festivais dedicados ao cinema brasileiro
no formato curta-metragem, que aconteceu de 05 a 10 de julho, de forma online e gratuita
para todo o país, acaba de anunciar o balanço geral de sua 21ª edição.
No total, foram 10.300 visualizações dos filmes, que este ano apresentou 88 filmes exibidos
nas três mostras competitivas (Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás e Curta Mostra
Animação) e três mostras não-competitivas (20ª Mostrinha, Curta Mostra Especial - Rasteiras
Imaginárias e Mostra Homenagem Karine Teles).
Já nas atividades abertas, como a homenagem, pocket-show, bate-papo, masterclass,
debates, cerimônia de abertura, encerramento e premiação, a 21ª Goiânia Mostra Curtas
obteve um total de 3.200 acessos. E foram selecionados 12 projetos para atividades
formativas como "Oficina Design de Audiência" e "Laboratório de Roteiros Audiovisuais Curtas e Longas-Metragens" (Ficção e Documentário).
Foram mais de 535 mil impressões nas redes sociais, 145 convidados, 230 pessoas
envolvidas, 110 parcerias e um total de 32 prêmios cedidos pelas empresas parceiras e
Troféus Icumam.
"Estamos terminando mais uma edição da Goiânia Mostra Curtas e o sentimento presente é
de imensa gratidão. Além do compromisso com a continuidade de um projeto como este, que
existente a mais de 20 anos, fica claro para mim que a paixão, a coragem e a valentia nos
orientam para chegarmos até aqui. e juntos seguiremos mais adiante. Vivemos um
tempo/espaço de manifestações do coletivo" avalia Maria Abdalla, diretora geral da mostra.
A 21ª Goiânia Mostra Curtas é uma realização da Icumam Cultural e Instituto, Secretaria de
Estado de Cultura de Goiás e Ministério do Turismo | Secretaria Especial da Cultura do
Governo Federal. Este projeto foi contemplado pelo Edital de Festivais e Eventos de Arte Aldir
Blanc. O evento conta com apoio institucional da Prefeitura de Goiânia, através da Lei
Municipal de Incentivo à Cultura. Tem apoio do Sebrae Goiás, InnSaei.tv e do Projeto
Paradiso. A promoção é do Canal Brasil.
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