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Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana
abre inscrições para oficinas
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Tema do festival:
traços e cores do nosso tempo, homenagem a mestre Ataíde
Ouro Preto e Mariana/MG
8 a 25 de julho
Para inscrições das oficinas, acesse o site:
www.festivaldeinverno.ufop.br
Veja relação de outros festivais de inverno.

Icumam abre inscrições para a 10ª Goiânia
Mostra Curtas
Conforme regulamento disponível na Internet, a 10ª Goiânia Mostra Curtas recebe
inscrições de filmes (35mm) e vídeos, mediante envio de cópia em DVD e
preenchimento da ficha de inscrição on line. Os títulos, além de inéditos no festival,
devem ter até 25 minutos e terem sido realizados a partir de 2009. “Trabalhos que não
foram selecionados para o festival do passado podem ser inscritos novamente”,
esclarece a diretora geral da Goiânia Mostra Curtas, Maria Abdalla.
Este ano, o tema da Goiânia Mostra Curtas é o aniversário de dez anos do festival,
momento oportuno, segundo Abdalla, para refletir sobre as conquistas e desafios do
audiovisual goiano e brasileiro. “A última década foi crucial para o ressurgimento,
desenvolvimento e profissionalização do cinema e vídeo goianos, assim como marcou a
consagração do curta-metragem brasileiro como o grande lugar criativo do cinema
nacional”, analisa ela. Como em todos os anos, o tema eleito pela direção do festival vai
pautar debates, oficinas, seminário e mostra especiais não-competitivas – Curta Mostra
Especial 10 Anos (principal), Curta Mostra Goiás Especial 10 Anos e Curta Mostra
Cinema nos Bairros Especial 10 Anos – que trarão um retrospecto das produções de
destaque na década exibidas na tela grande do festival, de 2001 a 2009. A Curta
Mostra Cinema nos Bairros Especial 10 Anos elegerá, por júri popular, melhor filme já
exibido nas praças de Goiânia nesse período.
Lançamento da 10ª Goiânia Mostra Curtas
Data: 29 de junho de 2010
Local: sede do IPHAN (Av. 84, nº 61, Setor Sul)
Horário: 18h30
Fones: (62) 3086-3779 e 3218 3779
Os interessados em participar do festival podem se inscrever até 20 de agosto, pelo
site www.goianiamostracurtas.com.br.

12º Festival Internacional de Curtas de BH
Realizado pela Fundação Clóvis Salgado, o Festival acontece em sua sede tradicional, o
Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. De 24 de setembro a 03 de outubro deste
ano o evento exibe ao público da capital mineira o que de há de melhor no circuito de
curtas-metragens ao redor do mundo.
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12º Festival Internacional de Curtas de BH
Data: 24 de setembro a 03 de outubro - 2010
Local: Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes
(av. Afonso Pena, 1537, Centro)
Informações: www.fcs.mg.gov.br
Assessoria de Imprensa: 31 – 3236-7378 / 7379

5º Cineop - Mostra de Cinema de Ouro Preto
Pioneira no circuito de festivais a enfocar e destacar em sua programação o patrimônio
cinematográfico brasileiro, a CineOP chega a sua quinta edição, de 17 a 22 de junho
de 2010, como importante instrumento da preservação e promoção da nossa
identidade. Nestes seis dias de evento, a primeira cidade brasileira declarada Patrimônio
Histórico e Cultural da Humanidade pela UNESCO – Ouro Preto, se transforma em fórum
privilegiado de discussão, reflexões e ações para a preservação, restauração e memória
do patrimônio cinematográfico brasileiro.
O evento receberá uma programação cultural intensa e gratuita. Serão instalados três
espaços de exibição – o Cine-Praça, na Praça Tiradentes (espaço para mais de 1.000
espectadores); o precioso Cine Vila Rica (platéia para 600 pessoas); e, no Centro de
Convenções, sede do evento, o Cine-Teatro (um espaço com 500 lugares).
A 5ª CineOP apresenta ao público o cinema brasileiro em diversos gêneros e formatos,
em retrospectivas e pré-estréias mundiais, homenagens, ações e projetos de restauro,
sessões cine-escola e cine-debates. A memória resgatada sob o ponto de vista do
cinema contemporâneo.
Data: de 17 a 22 de junho de 2010
Local: cidade de Ouro Preto/MG
Outras informações:
(31) 3282.2366 – Universo Produção
Na Web: www.cineop.com.br
No Twitter: @universoprod

Anima Mundi - Festival Internacional de
Animação do Brasil.
Um festival que visa informar, formar, educar e entreter utilizando as infinitas
possibilidades da linguagem de animação.
Em 2010 o Anima Mundi celebra o seu 18o aniversário promovendo, além do festival
anual no Rio de Janeiro e São Paulo, uma série de atividades que são refletidas nesse
website.
Rio de Janeiro/RJ
16 a 25 de julho
São Paulo/SP
28 de julho a 1 de agosto
Mais informações no site:
Anima Mundi - Festival Internacional de Animação do Brasil

9ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis
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9ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis
CINEMA E DIVERSIDADE CULTURAL
A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis tem como principal objetivo exibir
filmes que traduzem a multiplicidade cultural do Brasil e do mundo. A diversidade é
fundamental para o desenvolvimento da consciência e, conseqüentemente, da
cidadania. É no contato com as diferenças que nos enxergamos.
As imagens exercem um grande poder na formação das crianças. A qualidade do
conteúdo que apresentamos a elas, sejam filmes, programas de TV ou estímulos
artísticos ajudam na construção de valores e saberes.
O cinema é uma expressão que incorpora a música, a literatura, as artes cênicas e
plásticas, além de outras áreas do conhecimento, como história, geografia, ciência. A
sétima arte pode ser um suporte para a formação cultural de um indivíduo mais crítico
e consciente.
A Mostra acredita que o cinema que valoriza a cultura (a 'nossa' e a do
'outro'),incentiva a auto-estima, gera curiosidade e, acima de tudo, que diverte as
crianças,pode ser a chave para um mundo melhor. Um mundo que aceite as diferenças
como parte da riqueza cultural.
Programação no site:
Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis

Associação Cultural Kinoforum
A Associação Cultural Kinoforum, sem fins lucrativos, investe em atividades
voltadas ao desenvolvimento da linguagem e da produção cinematográfica e
audiovisual, com destaque para a promoção do audiovisual brasileiro e seu intercâmbio
com a cena internacional.
Guia de festivais no Brasil e exterior no site: www.kinoforum.org
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