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curtas goianos mais aclamados pelo público na última década integram a Curta Mostra Goiás Especial
Serviços
10 Anos, panorama da produção audiovisual local, em sessão única não competitiva, dia 6 de outubro (quartaConcursos
feira), na 10ª Goiânia Mostra Curtas. O festival de cinema nacional de curta-metragem é realizado pelo Instituto
Tempo
de
Cultura e Meio Ambiente (Icumam), até 10 de outubro, no Teatro Madre Esperança Garrido, com entrada
Downloads
franca. Patrocínio: Petrobras e Correios, por meio da Lei Rouanet, e Novo Mundo, via Lei Goyazes. Apoio: Fundo
Vídeos
Onde
Encontrar
Nacional
de Cultura, Secretaria do Audiovisual e Sebrae-Goiás.
O curta-metragem Descrição da Ilha da Saudade, dirigido por Alyne Fratari, abre a mostra goiana, amanhã, às 15
horas, no Teatro Madre Esperança Garrido. A sessão única competiva da Curta Mostra Goiás está programada
para quinta-feira, 7 de outubro, no mesmo horário. A curadoria da Curta Mostra Goiás Especial 10 Anos e da
Curta Mostra Goiás é do jornalista e filósofo Rodrigo Cássio, e os curtas selecionados para a mostra competitiva
concorrem a prêmios de incentivo à produção, produtos e serviços concedidos por empresas da indústria
cinematográfica. O vencedor desta e os das outras mostras competitivas serão conhecidos na cerimônia de
encerramento da 10ª Goiânia Mostra Curtas, no dia 10 de outubro, às 20 horas, no teatro do Colégio Santo
Agostinho.
Também começa nesta quarta-feira a exibição de filmes para o público infantil – 9ª Mostrinha –, a partir das 9
horas, no Teatro Madre Esperança Garrido, com a presença de alunos da rede pública estadual de educação.
Às 19 horas, será realizada a primeira sessão da mostra principal, a Curta Mostra Brasil, que traz 52 curtas de
todo o país. A curadoria é de Maria Abdalla, diretora geral da 10ª Goiânia Mostra Curtas, e a intenção é a de
realizar um mapeamento da produção audiovisual nos últimos dois anos, em todo o território nacional. Somente
um curta goiano foi classificado para esta categoria, Número Zero, de Cláudia Nunes, programado para a sessão
de quarta-feira.
Oficinas, seminário e debate - Têm início nesta quarta-feira as oficinas O ser em cena - interpretação para
cinema, com o preparador de elenco Frederico Foroni, e Domínio da imagem, com o cineasta e crítico de cinema
Kleber Mendonça Filho. Elas vão ocorrer às 9 horas, no Espaço Quasar, e às 14 horas, no Centro Cultural
Caravídeo, respectivamente.
Também às 9, o escritor e doutor em comunicação Luiz Gonzaga de Luca dá início ao seminário Cinema Digital,
no Centro Cultural Caravídeo.
Às 10 horas, no auditório do Hotel La Residence, será realizado o debate Audiovisual goiano: o diálogo com a
produção cultural local, com mediação do presidente da Associação Brasileira de Documentaristas e Curtametragistas – Seção Goiás (ABD-GO) e participação do vice-presidente do Conselho Estadual de Cultura de Goiás,
Carlos Cipriano; do jornalista e membro do coletivo Fósforo Cultural Pablo Kossa; do vice-presidente da
Federação de Teatro do Estado de Goiás (Feteg), Norval Berbari; e da jornalista, cineasta e presidente da
Associação Goiana de Cinema e Vídeo, Marcela Borela.
A programação completa da 10ª Goiânia Mostra Curtas está à disposição no site www.goianiamostracurtas.com.br
[http://www.goianiamostracurtas.com.br] .
Serviço:
10ª Goiânia Mostra Curtas – programação dia 6 de outubro, quarta-feira
Mais info: www.goianiamostracurtas.com.br [http://www.goianiamostracurtas.com.br] (acesse a programação
completa).

