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O Xadrez das Cores é o grande vencedor
O curta-metragem carioca O Xadrez das Cores, de Marcos Schiavon, foi eleito o melhor filme da
Curta Mostra Cinema nos Bairros Especial 10 Anos, da 10ª Goiânia Mostra Curtas. Foi realizada
entre 14 e 16 de outubro em três bairros de Goiânia. O vencedor, conforme preferência do júri
popular, recebeu o Troféu Icumam. Segundo a direção do festival, um público médio de 2.600
pessoas de todas as idades compareceu às sessões na Vila Pompéia, Real Conquista e Solange Park
III. Dentre os seis curtas exibidos, a plateia elegeu o filme que conta a história de Cida, mulher negra
que trabalha para Estela, uma senhora racista, idosa, viúva e sem filhos. Cida atura tudo em silêncio,
por precisar do dinheiro do emprego, até que decide reagir, enfrentando sua patroa num jogo de
xadrez. Filmes de São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco – entre curtas de ficção, documentário e
de animação – também estavam na disputa.
A Curta Mostra Cinema nos Bairros Especial 10 Anos é a última etapa da programação do festival
que foi realizado de 5 a 10 de outubro, no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia. As sessões
em praça pública integram o programa de democratização audiovisual do festival, que também
dedica-se à qualificação profissional e formação de plateias para o cinema nacional.

Avaliação
Para a diretora geral da mostra, Maria Abdalla, a décima edição da Goiânia Mostra Curtas cumpriu o
seu papel. “Todas as ações do festival foram muito prestigiadas por um público entusiasmado e os
convidados vindos de outros Estados ficaram satisfeitos com o que encontraram por aqui. Grandes
personalidades do audiovisual brasileiro estiveram em Goiânia, participando com o Icumam e com o
público goianiense da celebração de uma década de Goiânia Mostra Curtas e do período de maior
impulso do curta-metragem no Brasil. Foi uma edição pertinente, que promoveu a reflexão acerca das
conquistas e desafios do audiovisual nacional nos anos 2000 – seja em termos de linguagem e
estética, seja em termos de realização, distribuição e circulação das produções. A plateia goianiense e
de outros Estados têm nos dado um retorno bastante positivo sobre esta edição, acerca do alto nível
da programação; da maturidade adquirida não somente pelo festival, mas também pelo público que o
frequenta”, analisa Abdalla. (Divulgação)
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