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A Comissão Organizadora da FRESTA – Mostra Audiovisual, em conjunto com a 
Coordenação dos Cursos de Artes Visuais Bacharelado e Licenciatura agradece a 
participação das/os 230 artistas e realizadoras/es que enviaram suas obras para esta 
edição.  

É um privilégio merecer a confiança de vocês e receber obras que afirmam, com certeza, a 
diversidade e a qualidade da produção audiovisual brasileira, de norte a sul do país. 
Saudamos e abraçamos todas e todos realizadoras/es que com carinho, coragem e 
determinação continuam produzindo na maioria dos casos, sem o apoio das instituições 
públicas. Saudamos a heterogeneidade, a vitalidade e a resistência da produção audiovisual 
brasileira. Pudemos identificar nas temáticas e assuntos abordados a defesa do patrimônio 
cultural e da liberdade de expressão. Obras comprometidas com a defesa e afirmação dos 
povos, raças e etnias que formam a nossa nação. Obras que denunciam, direta ou 
indiretamente o racismo e a violência contra as mulheres e LGBTQ+.  

 

A Comissão de Seleção foi formada pela Profa. Ana Maio e o Prof. Marcelo Gobatto dos 

cursos de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande, Profa. Duda Gonçalves do 
Curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas, Andréia Machado Oliveira do 
Curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria, bolsista Maíra Hardt, 
estagiária Fernanda Ramos e o técnico Guilherme Mello. Informamos que a comissão 
estabeleceu como critérios gerais para a escolha das obras, dar preferência a trabalhos que 
apresentem experimentações formais, visuais e/ou sonoras, e trabalhos que explorem 
temáticas, conceitos e/ou ideias emergentes que dialoguem com a arte e com a vida 
contemporânea. 

Infelizmente, nem todas as obras puderam ser selecionadas, e nesta edição em virtude do 
grande número de obras enviadas, optamos por não selecionar obras com duração acima 
de quinze minutos. Para a próxima edição, em função das características e da quantidade 
de obras, divulgaremos o edital com maior antecedência para que possamos ter mais tempo 
para a análise das obras. O edital poderá ser reformulado em relação à duração máxima.  

 

Enfim, parabenizamos as/os selecionadas/os e convidamos a comunidade a prestigiar a 
mostra que terá abertura no dia 08 de novembro próximo. No encerramento da Mostra, dia 
21 de novembro, contaremos com a participação do artista visual e cineasta Cao 
Guimarães, que na oportunidade lançará o documentário “Espera”.  

 

Agradecemos ao apoio da Diretoria de Arte e Cultura e a Direção do Instituto de Letras 
e Artes da Universidade Federal do Rio Grande – FURG que tem viabilizado a 
manutenção deste projeto e em especial a dedicação e empenho da Equipe FRESTA, sem 
a qual esta Mostra não se realizaria. 

Por fim, manifestamos o nosso apoio à Defesa da Universidade pública, gratuita e de 
qualidade, o direito à liberdade de expressão e de cátedra, sempre ameaçados por 

governos autoritários.  

Manifestamos também o nosso repúdio ao fechamento do Ministério da Cultura, 
amplamente divulgado pelos integrantes da chapa vencedora das eleições presidenciais no 
país e afirmamos que resistiremos e defenderemos que o governo assuma o disposto na 
Constituição Federal, no Art. 215: O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais.  

 



Cordialmente, 

Comissão Organizadora da FRESTA – Mostra Audiovisual  

 

Contato (dúvidas e informações):  

Oficina de Vídeo – Curso de Artes Visuais Bacharelado e Licenciatura  

Fone: 53 3293 5429 - mostrafresta@gmail.com  

frestamostraudiovisual.tumblr.com 

 


