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Viva Volta
De Heloísa Passos | 15 min

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.

» Goiânia Mostra Curtas abre inscrições para Oficinas, Seminário e Palestra
na segunda-feira
» Cinema com Farinha no sertão Paraibano!
» Animaldiçoados - Festival Internacional de Animação de Horror

» Leia notas de semanas anteriores
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A Sauna
Ilha das Flores
Almas em Chamas
Amassa Que Elas Gostam
Sexo Virtual Tátil

Raul da Ferrugem Azul
10 centavos
10 Advertências e 01 Benção
69 - Praça da Luz
A Breve Estória de Cândido
Sampaio
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Goiânia Mostra Curtas abre inscrições para Oficinas, Seminário
e Palestra na segunda-feira
A 10ª Goiânia Mostra Curtas abre, no dia 23 de agosto (segunda-feira), inscrições para
duas oficinas, um seminário e uma palestra. São oferecidas gratuitamente as oficinas
Domínio de imagem, com o cineasta e crítico de cinema Kleber Mendonça Filho; e O ser
em cena - interpretação para cinema, com o preparador de elenco Frederico Foroni; o
seminário Cinema digital, com o escritor e doutor em comunicação Luiz Gonzaga de Luca;
e a palestra Cinema e artes plásticas: a relação do artista com a realidade, com o
cineasta e artista plástico Cao Guimarães. As inscrições para as oficinas e seminários vão
até dia 17 de setembro e podem ser feitas pelo site
www.goianiamostracurtas.com.br. As vagas serão distribuídas, preferencialmente,
entre os candidatos residentes no Estado de Goiás, onde se realiza o festival.
A mostra 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, e apoio do Fundo Nacional de Cultura, Secretaria do Audiovisual, Sebrae
Goiás e Lei Goyazes. O Icumam continua em busca de mais parcerias para o projeto.
Mais info: 62 3218-3779 e 3086-3779 / producaogmc@icumam.com.br
19/8/2010
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Cinema com Farinha no sertão Paraibano!
Acontecerá entre os dias 27 e 29 de agosto o Festival Cinema com Farinha - Festival
Audiovisual do Sertão Paraibano, que terá sua quarta edição em Patos, cidade do sertão
paraibano.
Na programação deste ano, além das mostras competitivas de ficção, documental e
animação, os destaques serão as mostras especiais Sertão, com produções locais, e de
filmes convidados, que exibirá os longas 'Alumia', de André Ferraz e Carol Vergolino, e
'Garapa', de José Padilha.
A abertura do festival acontecerá na sexta, dia 27, com o início das mostras competitivas.
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No domingo, a programação estará voltada para a exibição de curtas locais e a cerimônia
de premiação. Na mostra Sertão serão exibidos os curtas '1930: O Sertão no Brasil',
'Francisca: A Fé de um Povo', 'Aos Pés das Preacas', 'Sobre Vidas' e 'Homos'. A
programação encerará com a premiação e exibição dos curtas vencedores.
O Festival Cinema com Farinha é promovido pela DS Produções e este ano será realizado
sem apoio financeiro de empresas privadas e instituições públicas.
Os filmes serão exibidos no auditório do Guedes Shopping e todas as sessões de filmes
no Festival serão abertas ao público e terão entrada franca.
17/8/2010
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Animaldiçoados - Festival Internacional de Animação de Horror
Vampiro, mula sem cabeça, zumbi e outros seres sobrenaturais assombram os 69 filmes
de animação, brasileiros e estrangeiros, de longa, média, curta e micro metragem
selecionados para o Animaldiçoados, o primeiro festival internacional de animação de
horror do Brasil.
O sangue de Takena Nagao está derramado no programa especial dedicado à filmografia
do animador japonês. A suspeita de terrorismo biológico do filme Resident Evil:
Degeneração e as seis visões aterrorizantes de Dante´s Inferno: Uma Animação Épica
são os longas do Programs Especiais Susto, que tem entrada franca mediante convite. O
longa sombrio norte-americano From Inside e a história do assassino em série do longa
francês Le Tueur de Montmartre fazem parte do Programa Pavor. O média metragem
Kanibal Seijin, sobre alienígenas canibais que tomaram conta do planeta Terra é o filme
do Programa Espanto.
A competição oficial de curtas acontece no Grito. O Programa Grito 5, em especial, traz
curtas do primeiro pesadelo que faz muita criança cair da cama. As animações renascidas
do inferno estão na retrospectiva de curtas - Programa Mortos-vivos. Além da exibição
dos programas de filmes, votação e premiação, haverá Palestra de Cinema de Animação
com inscrições gratuitas.
O festival acontece no Rio de Janeiro, no CCFJ - Centro Cultural Justiça Federal (08 a 12
de Setembro de 2010) e em São Paulo, no Reserva Cultural (17 a 23 de Setembro de
2010).
Veja a Programação completa em www.animaldicoados.com
16/8/2010
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