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moçGrmbiconcrs pcrÍcr criànçqs :võo

em , Festivois lnferncrcionqis

em Fortugol ,e €hecoslovóqu-a

Particlpando pela primeira vez no Festival Internacionalde Clnema,para Crlanças de GiíÍoni
Vìlla Piana, em ltália, ha sua 12.' edição, doió filmes moçambicahos rrJ6g6se Brincactéiras,,
ê r(O
Fogo,r receberam um prémio espêcial pela sua dibtlnta participação,alribúída por
júrl tofalïm
menle constituiido por criançae e pela direcção arlística do Festival. O prémio
conslituído por duas taças - Íol enlregue a Mendes de Oliveirae Anna Fresu,realizadoresdos Íilmes
e orientadores do Departamento de Cinema para Crianças do INC (ClCRl), gue regressaram
recenlementeà capital.
O FestivaÌ InterÌìaeionaì de C-lnenra pãra Crianças ds GiÍfoni Villa
Piana, em lt'áIia, é coilsiderado um
do5 mais impol'tâì"ìt€s encontÌos de
LrÌÌlemà inÍant,iJ hoje realizacio na
Europa. Esüe Frestival tem como caraeieïisfica
mais lnÌpoTta.n,te o seu
pÌ'rnciBâl prenlio, atribuldo Ìlor um
júri
inteiraínente
por
consbltuÍdo
cx-aÌlcâs.
Fora,6 e,"te júrì (constiüuÍdo por
150 cti€rÌças,
metade italianas, e a
ouLl'â, nretade
de diversos
oubroa
Fajses) e a direcçâ,o art,isbÌca do Fest,ii,al que quiseranl distingurr & errìernãlofrafia
moçambicana. airibrrjn<ìo

rm prémio especiq,l a,os íilmes (Jogos
e Brincadeiras> e <O Fogo). presenbr
Festjval; como disseram à
nossa"o Rep<lrtagem À,lendes cÌe Ollveira e Anna Í'reSu, realizadoreg do
INO.
INTERESSE pELOS FILMES
MOgAMBICANOS
J\ atribuicãs do p,rémio - eonstttuído por duas íaça5 - foi feita ne
cerimonia de encerâmmto
do ,Festrval. no passsdo dla I de Agostdr rcâpnncipal
prac.a
liza.da na
da cidaCa
de Giífoni V1ÌÌa piena; perânte toda

pcrrticipcrr

a população g dezenas de convi<ìados ao certame.
Uma 6as ,iaqas for oÍerecida, peÌâ
de Espectáculos
Assoclaçâo Geral
( AGIS), a prtncipal distribu,rdora . rt,a,liana,e a otllra peìa ANEP (eslrutura
estatal de coorderiacâo e apoio à
eoiivida.de cinematngráÍica).
Na atriurâ cla abribuiçáo do pÌiârnio
foi sa,lieÌltado g iÌtteresse pelos filÌÍl€s moqarnbic.anos e a importânein
clo çorfr,cnfg das divelsa-s cinernâ.togreÍias presentes com no\,Bs expeIiênc[as. como a r€âltzâda em Moc.ambique.
Ainda dtrrânte I Fesúru,Ì, os dois
realiz.atlores d9 tNC coDcederaül entl'elisrâ"s à, Rdio lüaliana,, âssim eomo
à TeÌevisão. devidc ao irteressé despertado preÌa presenc;à mo('a.mbtean&,.
Urna terceirs entlerristx Íor dâcÌa ao
principal loÌ'na,ì checo (RÌtde PrâvoD,
e dentts várlos temas ss abordou o
cillema moçânlbicano, o frebaÌlÌo pariicular de flepartarnento de Cinema
pala Crianrns. assln Loìlo a Cltltüra
en1 lvloqamhioue
P AR T I C I P A ç Á O
EM OUTROS FESTTVAIS
I N T E F N AC I O N AI S

Os dois reallzadores pr€serrtes forâ Ìr convldadÀs ã ellviar. os ctoi.sfiÌmes
mocambjcanos premiacÌos âo
I'est,ivaÌ lnternacional rÌe Oinema de
Figtteira da Frrz^ em Portuga,l. que se
realizâ no próxlmo nrês de Setembro.
Por seu turDo. BolÌu,mil Steiner,
Ìllendcs de Oliverra. à direita, e An.rn Fresu, à esquerda, os realizndores dilectoT d.s um dos mats imporüando INC que participararn no Festíval Internacional de Cinenm para tes estúdios Ce einema pai:a anlrna.
Orionças de Giflc,ni Villa Piena, em Ittília. ,4o,sdoís lílmes rnoçamhir:a, C.ão cla Checo$lováquiâ,, e dil.ee.tor do
Gottwa.ldov (o prirclpal
tt<ts pr€setttes ao Festit'al loi atríltuído un1 rrémio especial pela sua FestìvoÌ <is
Íesüi',"al para cria,.nçâs do me.slno
distírttu parricipnção
pais) con!'ldou-os ã estarsÍ[ presen-

t'es com as SUa.Snovas produÇõeS na
próxitnâ edição do Fbstival chcco, a
reaÌizar no pr'óximo âno.
Nes,ts mornen,to, de ac\crdo com
InÍoÌtnações colhrdas pelo (Noticip.s),
o. Depa.rta,Ìnento de Cin€'m,â. parâ
(ClCRIt
pr€paÌ'a
CriençÂs cle INC
unÌ nwo fi,lme ((Bfincar acì Cinems.D
qu€
em
se uti.liza e.ss€ncialmente os
(Núcleos. de Cmema)), formaoos em
Bairros da Capit,el. Nestes Nficìeos
efectua.m-se' plo'ieccões de fiÌmes. fazem-se ÌevanLamentos de preferênoias, das ,criaÌlça,s, ':gcs, brincadeilas
e d,anÇas. As crianca,g f azenr desenhos (na perspectiva da utilizacno
da imagem). Foi â$sirì a partir dcstes nfcÌebs Qüe se fez o filme. fpeeììtemente' premiacio, <<Jogo5e Brincadeirasl.
OS FILMES VENCEDORES
Assinâle-se que no Festival de GiffoÌ1i Valle Pian.a obtivel'ai-Ì os Ìlri1ìc,iìraÍs prémios o5 filmes <rA t'evolta
do5 pássaros>, de crigem espaÌìhoì4,
<Havia uma guerra quando eu era
crianqaD. do Ja,Pão. e <<l,lalia l\Íìrabela>, fiìme de anirnaclã'c dx Rotnénia.
Segundo Mendes de oÌivelÌ'a. o
Deparla.mento de Cinerna para CriaDca,s cl6 INC: Que uest.e mês f az uÌìl
ano de existêÌìc.ià.tem colno objectivo plincipal a clifu,são de cinemR
cii|jgÌcìn parR e colÌ'ì cÌiattca.s. Pïctende-se nssitn organizay pÌ'og]'aÌr.ìns
e distrlbrtir filmes parn. ct'iani'as. cìe
modo a Que a nt,iÌizacão do clnenra
.se.iir eie el'ìtretenilneÌìfo. iÌrfornlaqão
e Íornracão.
C,rm este objectil'o, o CICRI Já
realizor.r r'ários fiÌmes qÌte passaÌnos
â eÌlutll€ì'aÌ': - (Jogo-s e BrÌncadeiras)). ,procìrizicÌo em vicìeo-ta,pe pa.ra
s Teleúsãs Ex1rerinrental mocambica,ng e em l.ersão Flarâ cinernÊ.. levâda, para s Fe,stiva.l eln Itá]ia: (O
Fogo> qus uLilize tócrìica5 de teatro
de sonrbra e de cÍnema païa antnâà descoberia do
ção e repolta+e
fogo: cinco filmes
t<Os contos, do
(A lua e a,
eoelho>, pâra a TVE;
filhâ que náo sa,bla pilan>, qus air:Ìda
se en@ntra a, revelar. no Zúnbabrr-e:
e rrm rlocunrentário sobre o Oirc6 cle
Pj"crrgyang, que eÊteve em \IaprÌto.

