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“Um aspecto horrível de um filme é que ele dá sempre uma imagem tremendamente reveladora”.
Quem disse isso foi o cineasta sueco Ingmar Bergman, mas poderia ter sido você, se tivesse o hábito
de ver filmes bons, e nascido muito tempo atrás. Se ainda não começou a apreciar películas, a
oportunidade de se formar como público começa na terça-feira, 5, com a abertura da 10ª Goiânia
Mostra Curtas, às 20 horas.
A entrada é franca. De 5 a 10 de outubro serão exibidos 121 curtas de 22 Estados, além de oficinas,
seminário, palestra e debates. A mostra, que comemora dez anos de existência e sucesso, estará em
cartaz no Teatro Madre Esperança Garrido, Colégio Santo Agostinho, das 9 ás 19 horas, a partir do dia
6.
Na abertura, ninguém menos que Jorge Mautner, o metafísico do caos, o compositor, cantor,
intelectual, parceiro de grandes artistas do rock e da MPB, com um show especial. Durante a mostra,
vários nomes importantes da história recente do cinema vão participar de oficinas e palestras.
O hall de homenageados da Mostra será aberto com Fifi Cunha (in memoriam), uma das fundadoras do
festival. O cineasta e crítico de cinema pernambucano Kleber Mendonça Filho, por exemplo, além de
trazer seu curta Recife Frio, de 2009, também será homenageado e vai ministrar a oficina Domínio da
imagem, na quarta-feira, 6, às 14 horas, no Centro Cultural Cara Vídeo (rua 83, n. 361, setor Sul).
O videoartista mineiro Cao Guimarães é outro homenageado na 10ª Goiânia Mostra Curtas, e estará
presente no evento com o curta Concerto para Clorofila, de 2005, e a palestra Cinema e artes plásticas:
a relação do artista com a realidade, com o cineasta e artista plástico. Entre tantos outros que
receberão loas, o Fórum dos Festivais, a produtora Assunção Hernandes e a empresária Edina Fujji
receberão homenagens também.
Palestras e oficinas
Realizada pelo Instituto de Cultura e Meio Ambiente (Icumam), contando com o patrocínio da Petrobras
e dos Correios, por meio da Lei Rouanet, Novo Mundo, via Lei Goyazes, e apoio do Fundo Nacional de
Cultura, Secretaria do Audiovisual e Sebrae Goiás, a Mostra tem fôlego suficiente para promover
encontros de entidades ligadas ao audiovisual. Nesses encontros, o público será homenageado com
boas palestras e oficinas que vão discutir os avanços e desafios do audiovisual brasileiro na última
década. Doze dos curtas-metragens mais significativos desse período, considerados precursores em
estilo, linguagem e estética, serão exibidos.
Entre as oficinas, além da que será ministrada por Kleber Mendonça Filho, o público poderá assistir ás
seguintes: O ser em cena – interpretação para cinema, com o preparador de elenco Frederico Foroni; e
o seminário Cinema digital, com o escritor e doutor em comunicação Luiz Gonzaga de Luca.
Além disso, o público infantil também terá seu espaço garantido com a 9ª Mostrinha, em três sessões
(6, 7, 8 e 10 de outubro). A Mostrinha é uma boa oportunidade para a formação de público. Para fechar
a programação, de 14 a 16 de outubro, será realizada a Curta Mostra Cinema nos Bairros Especial 10
Anos, na periferia da capital, com a exibição itinerante ao ar livre dos filmes mais aclamados pelo
público da mostra na década.
De acordo com os organizadores, para estas duas categorias, o título de Melhor Filme é decidido por
júri popular. Os curta-metragens eleitos pelas crianças e pela comunidade recebem o troféu Icumam.
Serviço
O quê: 10ª Goiânia Mostra Curtas
Quando: 5 de outubro, abertura, às 20 horas
Duração: Até 10 de outubro, das 9 às 19 horas
Onde: Teatro Madre Esperança Garrido (Colégio Santo Agostinho)
Endereço: Avenida Contorno, 63, Centro, em frente ao Mutirama
Quanto: Entrada franca
Mais informação: www.goianiamostracurtas.com.br (acesse a programação).
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