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Semana de 27/8 a 2/9

Viva Volta
De Heloísa Passos | 15 min

» V TUDO SOBRE MULHERES abre inscrições!

Confira um dos filmes que já
ganhou Prêmio Porta Curtas no
Festival Internacional de Curtas
de São Paulo! Trombonista Raul
de Souza volta à sua cidade
natal e encontra Maria Bethânia.

» III CURTA TAQUARY rola em setembro!
» Inscrições para VI Mostra Internacional de Curtas-Metragens da
UNIOESTE
» VI Congresso de Engenharia do Entretenimento - COPPE/UFRJ
» 10ª Goiânia Mostra Curtas seleciona 122 filmes de 22 Estados brasileiros
» Últimos dias para se inscrever no 4ºFestival de Cinema na Floresta!
» VI Seminário Internacional do Audiovisual e Ateliê de Roteiros

A Sauna
Ilha das Flores

» Leia notas de semanas anteriores

Almas em Chamas
Amassa Que Elas Gostam

Ou busque no arquivo:

Sexo Virtual Tátil

V TUDO SOBRE MULHERES abre inscrições!
Raul da Ferrugem Azul
10 centavos
10 Advertências e 01 Benção
69 - Praça da Luz
A Breve Estória de Cândido
Sampaio

Curtas Para Pesquisar:

6326

Curtas Para Assistir:

768

Animação

120

Conteúdo Adulto

54

Documentário

221

Experimental

64

Fest SP 2010

4

Ficção

374

Trailer

1

Vinheta

10

Artistas e Técnicos:

Produções brasileiras de até 25 minutos de duração, finalizadas a partir de 2007 e que de
alguma forma abordem o universo feminino, tem até 30 de setembro para se inscrever no
V Tudo Sobre Mulheres - Festival de Cinema Feminino de Chapada dos Guimarães, que
será realizado na mais charmosa cidade mato-grossense.
Como já é de costume, o evento acontecerá em plena lua cheia, um atrativo a mais na
bela e mística Chapada dos Guimarães. Para este ano, a data agendada é de 24 a 28 de
novembro.
O principal objetivo do evento é estimular a produção audiovisual que aborde a questão
feminina, não importando o sexo dos realizadores. O Festival ainda contribui com a
urgente necessidade de descentralização da produção cultural, ao sair do eixo Rio-São
Paulo e levar o Tudo Sobre Mulheres para o interior do Brasil, Chapada dos Guimarães patrimônio ambiental da humanidade.
Novidades, informações e inscrições pelo site www.tudosobremulheres.com.br
2/9/2010
Topo

III CURTA TAQUARY rola em setembro!

25533

Atores

8950

Diretores

5181

Fotografia

3580

Animadores

441

O III CURTA TAQUARY acontece de 09 a 11 de setembro de 2010, no Cine Teatro Santo
Amaro, em Taquaritinga do Norte - PE.
A abertura oficial do evento é as 9h, do dia 9 de setembro e no mesmo dia já acontecem
as mostras Curta Documentário, Olhares e as Competitivas Nacionais.
Veja a programação compelta no site www.curtataquary.com
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Tente sua sorte
e assista a um
filme aleatório

Inscrições para VI Mostra Internacional de Curtas-Metragens
da UNIOESTE
O Curso de Filosofia da UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná e o Projeto
de Extensão - "Refletindo a partir de imagens: Filosofia e Cinema" (Programa
Universidade Sem Fronteiras-PR) - abrem inscrições para a VI Mostra Internacional de
Curtas-Metragens da UNIOESTE.
Além da exibição de curtas, na VI Mostra Internacional haverá conferências que abordam
as relações entre filosofia e cimema.
A mostra acontece entre os dias 8 e 12 de novembro de 2010, na própria universidade. A
entrada é franca.
Mais informações e inscrições no site www.unioeste.br/mostra
2/9/2010
Topo

VI Congresso de Engenharia do Entretenimento - COPPE/UFRJ
O CurtaNaEscola.org.br, braço pedagógico do PortaCurtas, será apresentado como case
esta semana no VI Congresso anual do Laboratório de Engenharia do Entretenimento LEE - da prestigiosa escola de pós graduação em engenharia da UFRJ (COPPE/UFRJ).
O evento acontece no campus Praia Vermelha (Urca) da UFRJ, nos dias 02 e 03 de
setembro, das 9hs às 17hs.
A programação completa e outras informações estão disponíveis no site www.lee.ufrj.br
1/9/2010
Topo

10ª Goiânia Mostra Curtas seleciona 122 filmes de 22 Estados
brasileiros
A décima edição da Goiânia Mostra Curtas reúne 122 filmes e vídeos de curtametragem produzidos em 22 Estados, de um universo de 843 produções inscritas. Entre
os selecionados, predominam os filmes de ficção (64), seguidos dos documentários (28),
animações (21) e obras experimentais (9). A lista de filmes escolhidos já está disponível
no site www.goianiamostracurtas.com.br, link Filmes.
A 10ª Goiânia Mostra Curtas é realizada pelo Instituto de Cultura e Meio Ambiente
(Icumam) e está programada de 5 a 10 de outubro, no Teatro Madre Esperança
Garrido, Colégio Santo Agostinho, em Goiânia-GO. O projeto conta com o patrocínio da
Petrobras, por meio da Lei Rouanet, Novo Mundo, via Lei Goyazes, e apoio do Fundo
Nacional de Cultura, Secretaria do Audiovisual, Sebrae Goiás e Correios. O Icumam
continua em busca de mais parcerias para o projeto.
31/8/2010
Topo

Últimos dias para se inscrever no 4ºFestival de Cinema na
Floresta!
O 4º Festival de Cinema na Floresta é uma realização do Cineclube Floresta e neste ano
acontecerá de 1º a 7 de setembro, em Alta Floresta, Mato Grosso. Além de levar ao
grande público significativa quantidade da produção brasileira de cinema e vídeo, o
Festival de Cinema na Floresta tem por finalidade reunir personalidades ligadas a esta
setor, promovendo encontros, seminários, debates, conferências, mostras, lançamentos e
publicações. Uma das novidades desta edição será a realização da Mostra Itinerante que
levará cinema para três núcleos rurais e para mais dois bairros do município.
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As inscrições vão até o dia 6 de agosto e podem ser efetuadas através do site do festival
29/8/2010
Topo

VI Seminário Internacional do Audiovisual e Ateliê de Roteiros
O festival internacional Imagem dos Povos, que ocorre em Belo Horizonte e Ouro Preto de
17 a 26 de setembro, abre inscrições, nesta segunda-feira (30), para o VI Seminário
Internacional do Audiovisual e Ateliê de Roteiros.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de setembro através do site
www.imagemdospovos.com.br.
O Seminário é direcionado a profissionais do setor audiovisual, diretores e produtores de
cinema e televisão.
27/8/2010
Topo
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