




RELEASE MOSTRA MOÃ DE
CINEMAS NEGROS E INDÍGENAS

 
 

A Moã Mostra de Cinemas Negros e Indígenas
acontece de 14 à 20 de junho de 2021, com
programação totalmente online e gratuita. 
O objetivo do evento é compartilhar memórias
e perspectivas de mundos possíveis de
realizadores negros e indígenas e suas
tecnologias ancestrais. 
Moã, palavra em tupi-guarani que em
português significa 'Mãos' é o signo que
nomeaia esta mostra audiovisual , que surge
da necessidade de trazer à tona questões que
permeiam o manuseio, o traquejo e o tato, a
partir de novas perspectivas, convidando o
público a conhecer possibilidades de outras
mãos que incorporam projeções visuais, com
base em suas naturezas e narrativas.
A curadoria da Mostra é assinada pelos
cineastas Thiago Costa, idealizador do projeto,
Graci Guarani e Ziel Karopotó.



PROGRAMAÇÃO 

Exibições:

-  36 filmes

Masterclasses

Oficinas

- Debates mediados pelos curadores
após as exibições.





DEMARCAR A TELA: Um cinema de
ação

Ministrante-Ailton Krenak
Líder indígena, ambientalista, filósofo, poeta e

escritor;

 
 
 

MASTERCLASS



ENCRUZILHADAS POÉTICAS entre o
vídeo e perfomance

 
Ministrante-Stênio Soares

Artista e professor da Escola de Teatro e do
Programa de Pós-Graduação em Estudos

Étnicos e Africanos da UFBA. 

 
 
 
 
 

MASTERCLASS





Processos “Documentais”
 

Ministrante - Everlane Moraes Cineasta
especializada em direção de documentários.

 

OFICINA



Crítica de Cinema
 

 Ministrante-Kênia Freitas
 Pesquisadora, crítica e curadora de cinema.

 
 

OFICINA





CURADORIA

Thiago Costa 
Natural de Bananeiras-PB, artista

transdisciplinar, curador, diretor artístico e
idealizador da Mostra Moã de Cinemas

Negros e indígenas. 

 



CURADORIA

Graci Guarani
 Pertencente à nação Guarani Kaiowá, é

produtora cultural, comunicadora, cineasta,
curadora de cinema e formadora em

audiovisual.

 



CURADORIA

Ziel Karapotó 
É ator, artista multimídia, produtor cultural e

também cineasta.
 



Oficinas
Plataforma Google Meet

 
 Masterclasses

Canal do YouTube da
 Mostra Moã

 
Filmes 

 Plataforma Todesplay
 
 
 

TRANSMISSÃO E EXIBIÇÃO
 





 

@mostramoa
 
 
 
 
 

 Site oficial do evento:
 www.mostramoa.com
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