21ª Goiânia Mostra Curtas 2022

DESTAQUES DO FIM DE SEMANA E
CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO
** Programação imperdível com mais de 80 curtas, debates, masterclass, oficina de design de audiência,
laboratório de roteiros e atividades de formação e qualificação
** Debate: “A preservação audiovisual no centro−oeste: realizações e desafios", acontece dia 08/07
(sexta), às 19h, no youtube do festival
**Debate da Curta Mostra Especial – Rasteiras Imaginárias: “Drible, poesia e movimento”, será realizado
no dia 09/07, sábado, às 17h, no youtube da mostra
** No domingo, 10/07, às 19h, acontece a Cerimônia de Premiação, seguida de confraternização com a DJ
AnarkoTrans

A 21ª edição da Goiânia Mostra Curtas, um dos mais expressivos festivais dedicados ao
cinema brasileiro no formato curta-metragem, acontece até o dia 10/07, domingo, de forma
online e gratuita, disponível para todo Brasil e mundo.
Uma programação imperdível, com mais de 80 filmes incríveis, de 18 estados brasileiros,
disponíveis nas sessões competitivas Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás e Curta Mostra
Animação, da 20ª Mostrinha, Curta Mostra Especial: Rasteiras Imaginárias e os filmes da
Mostra Homenagem Karine Teles além das atividades paralelas como uma masterclass,
debates e outras atividades de formação e qualificação.

Encerramento e Premiação
Em cerimônia agendada para 10/07, domingo, às 19h00, com transmissão ao vivo pelo canal
do YouTube do evento [www.youtube.com/icumam], serão anunciados os filmes vencedores
da 21ª Goiânia Mostra Curtas.
Com três mostras competitivas (Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás e Curta Mostra
Animação), os filmes premiados serão contemplados com locação de equipamentos,
consultorias, serviços de pós-produção, bolsas de formação, prêmios de aquisição e em
dinheiro. O Júri Oficial do festival escolhe os vencedores nas categorias Melhor Filme, Melhor
Direção e Prêmio Especial do Júri que também levam para casa o Troféu Icumam. O júri do
SescTV escolhe o vencedor do Prêmio Aquisição SescTV, e o Prêmio Canal Brasil de Curtas
também tem um júri formado por jornalistas especializados, convidados pelo canal.
Doze empresas estão confirmadas, ao lado do Icumam, como parceiras na premiação da 21ª
Goiânia Mostra Curtas, são elas: Canal Brasil, SescTV, Effects, Link Digital, CiaRio, DOT

Cine, Mistika, C/As4tro, Ultrassom, Estúdio JLS, Academia internacional de Cinema, Centro
Técnico Audiovisual. Parceiros estes que acompanham o festival em várias edições.
O júri formado por Daniel Nolasco (diretor e roteirista), Flavia Cândida (curadora, cineasta e
produtora) e Lidiana Reis (produtora e roteirista) é responsável por apontar os contemplados
da Curta Mostra Brasil, nas categorias melhor filme, melhor direção e prêmio especial do júri.
Já nas competições Curta Mostra Goiás e Curta Mostra Animação, os jurados são a cineasta
Cintia Domit Bittar, o curador e crítico de cinema Filippo Pitanga e o cineasta, videoartista e
curador Lorran Dias. Os filmes destas competições concorrem ao Troféu Icumam nas
categorias de melhor filme, melhor direção e prêmio especial do júri.
Além dos filmes premiados, a homenageada do festival, Karine Teles, também recebe o
Troféu Icumam que nessa edição foi assinado por Daniela Ktenas, goiana, artista visual e
designer há mais de 20 anos. Autodidata, Daniela começou a trajetória artística como
escultora e designer de objetos, passando para a pintura e também para o bordado ou
“pintura com linhas”. Suas vacas e pinguins coloridos feitos de resina são objetos de desejo e
seus quadros são bem coloridos, povoados de seres fantásticos e mitológicos. A artista vive e
trabalha no Rio de Janeiro.
Ainda, no final da cerimônia acontece uma confraternização com a DJ AnarkoTrans.
A Goiânia Mostra Curtas vai até domingo, dia 10 de julho e toda programação está disponível
no site oficial do festival: www.goianiamostracurtas.com.br

A 21ª Goiânia Mostra Curtas 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. 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 e do Projeto Paradiso.
Promoção: Canal Brasil.
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*** PROGRAMAÇÃO _ ÚLTIMO DIAS**
8 de julho (sexta)
10h – Laboratório de Roteiros Audiovisuais
(para selecionados)
Instrutores: Alice Riff (Documentário) e Gabriel Martins (Ficção)
13h – Laboratório de Roteiros Audiovisuais
(para selecionados)
Instrutora: Alice Riff (Documentário)
19h – Debate: “A preservação audiovisual no centro−oeste: realizações e desafios” (aberto ao público)
youtube.com/icumam
Convidadas
Kadidja Oliveira, arquivista
Marinete Pinheiro, MIS-MS
Tânia Mendonça, MIS-GO
Mediação: Lila Foster, curadora, pesquisadora e preservacionista audiovisual

9 de julho (sábado)
10h – Laboratório de Roteiros Audiovisuais
(para selecionados)
Instrutores: Alice Riff (Documentário) e Gabriel Martins (Ficção)
17h –Debate da Curta Mostra Especial – Rasteiras Imaginárias: “Drible, poesia e movimento” (aberto ao
público)
youtube.com/icumam
Convidados
Heroldo de Deus, ator, roteirista e diretor
Kalor Pacheco, curadora, jornalista cultural, artista visual, roteirista e realizadora audiovisual
Victor Hugo Leite (Vhfro), ator, produtor cultural e professor de arte
Mediação: Talita Arruda, curadora e programadora de cinema, e Melina Bomfim, curadora e programadora de

cinema

10 de julho (domingo)
19h – Encerramento (aberto ao público)
youtube.com/icumam
Premiação
Curta Mostra Brasil
Curta Mostra Goiás
Curta Mostra Animação
Confraternização com Dj AnarkoTrans

