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Em Destaque

A vida quadro a quadro
das cinebiografias
E ainda...
O cineclubismo no século XXI

DIRETO DO TWITTER: Do dia 6 a 10 de dezembro, acontecerá em SP o workshop grátis PIC Novos Formatos. Confira nas "Dicas da Revista". http://bit.ly/dAISQ6 about 4
hours ago

DICAS

Inscrições abertas para o fórum Nuevas Miradas EICTV em
Cuba
Estão abertas até o dia 15 de setembro as inscrições para o fórum Nuevas
Miradas/EICTV em Cuba. Trata-se de um encontro de participantes com projetos
de longa-metragem (ficção, documentário ou animação) em desenvolvimento e
distribuidores, coprodutores e broadcasters.
O evento acontece de 2 a 5 de dezembro dentro da programação do festival de
Havana. Esta é a quarta edição do fórum Nuevas Miradas/EICT e a primeira em
que o encontro estará aberto a jovens realizadores e produtores de todo o
mundo.
Mais informações e inscrições: www.eictv.org
Programa 16/726 - 07-08-10
O coordenador executivo do
“Cine Mais Cultura”,
Frederico Cardoso, fala
sobre as diferenças entre o
cineclubismo dos anos 70 e
o atual.
O ator e diretor Paulo Betti
conversa com Júlia
Lemmertz sobre as suas
novas incursões por trás
das câmeras.

OUTROS VÍDEOS
Programa
Programa
Programa
Programa

15/725 - 31-07-10
14/724 - 24-07-10
13/723 - 17-07-10
12/722 - 10-07-10

10ª Goiânia Mostra Curtas
Inscrições abertas até 20 de agosto
As inscrições para a 10ª Goiânia Mostra Curtas estarão encerradas em breve.
Realizadores de todo o Brasil têm até o dia 20 de agosto para inscrever seus
curta-metragens de qualquer gênero e formato e com até 25 minutos pelo site.
Conforme regulamento disponível na Internet, a 10ª Goiânia Mostra Curtas
recebe inscrições de filmes (35mm) e vídeos de todos os gêneros, mediante
envio de cópia em DVD e preenchimento completo da ficha de inscrição.
Mais Informações:
www.goianiamostracurtas.com.br
(62) 3218-3779 e 3086-3779
goianiamostracurtas@icumam.com.br

IV CURTA CABO FRIO
6 e 12 de setembro
Estão abertas as inscrições do IV Curta Cabo Frio, que acontecerá entre os dias
6 e 12 de setembro de 2010. Os interessados devem acessar o site para
conhecer o regulamento.
Esse ano o Festival
Celular/Fotografia.

terá

3

mostras

competitivas:

Película,

Digital e

Mais informações: www.festivalcurtacabofrio.com.br

Festival Ver e Fazer Filmes/2° Edição CINEPORT
3 a 14 de agosto
O Festival Ver e Fazer Filmes é uma realização da Fundação Cultural Ormeo
Junqueira Botelho, Instituto Cidade de Cataguases e do CINEPORT - Festival de
Cinema dos Países de Língua Portuguesa.
Em sua 2ª edição, o Festival acontece em Cataguases (MG-Brasil), de 3 a 14 de
agosto de 2010. O Festival Ver e Fazer Filmes tem como missão principal
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possibilitar, a partir de um formato original, um encontro de aprendizado entre
diversos profissionais do mercado audiovisual, professores, estudantes
universitários e participantes de projetos sociais e culturais, por meio de uma
experiência única e singular de formação, criação, produção e competição
cinematográfica.
Mais informações: www.festivalverefazerfilmes.org.br

CINEMA DE GARAGEM
O Cinema de Garagem é um blog criado por uma turma de atores que também
são produtores, editores, roteiristas, diretores e todas as outras funções
necessárias à realização de um filme.
O objetivo é experimentar e contar histórias filmadas. Tudo de maneira bem
artesanal.
Mais informações: www.cinemadegaragem.com.br
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DICAS DO REVISTA

EQUIPE

O que tem na cabeça e na vida de quem faz
o Revista.

REVISTA DO CINEMA BRASILEIRO é uma
produção independente, em co-produção
com a TV pública brasileira - TV Brasil,
focada na diversidade do audiovisual
brasileiro.

CONFIRA AQUI!

FALE CONOSCO!
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