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Cinema Digital: Novos Formatos de Expressão e Difusão Audiovisual

Organizado em parceria entre a Cinemateca Brasileira, o CINUSP “Paulo Emílio”, órgão da Pró-Reitoria 
de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo e o CILECT – Centre International de Liaison des 
Écoles de Cinéma et Télévision, com o apoio do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA-
USP, o seminário Cinema Digital: Novos Formatos de Expressão e Difusão Audiovisual faz parte de 
um projeto que está sendo desenvolvido por um grupo de escolas de cinema latino-americanas filiadas 
ao CILECT, cujos resultados serão apresentados no próximo Congresso da entidade que será realizado 
em novembro deste ano na cidade de Pequim, China. 

O objetivo central do seminário é analisar as mutações que foram introduzidas pelo advento da tecnologia 
digital sobre os aspectos expressivos, de produção, de preservação e de difusão do cinema e audiovisual. 
A idéia é colocar este novo paradigma em debate, contando com a colaboração de palestrantes e 
debatedores altamente qualificados, brasileiros e internacionais, selecionados entre pesquisadores, 
professores, realizadores e profissionais de todas as etapas da produção e difusão do audiovisual. 

Na era do chamado cinema digital, uma mesma tecnologia integra todas as mídias em que uma obra 
audiovisual é produzida e consumida. Assim, quando falamos de cinema digital, mais do que referirmo-
nos simplesmente a uma modalidade de exibição que permite projetar em salas públicas sem a 
necessidade de cópias do filme em celulóide, temos que referir-nos às sinergias e economias de escala 
que geram a integração completa de todos os processos que se realizam ao longo da cadeia produtiva 
e distributiva dos conteúdos audiovisuais. Graças à tecnologia digital, o cinema – e, agora mais do 
que nunca, o audiovisual como um todo – vive uma integração total que vai desde sua concepção 
até sua projeção, incluindo todos seus processos intermediários, anteriores (ensino) e posteriores 
(preservação e arquivo). As inovações que incidem sobre todas as fases do ciclo de vida de um filme têm 

Held as a partnership between the Cinemateca Brasileira, CINUSP 
“Paulo Emilio” - a branch of Pró Reitoria de Cultura e Extensão da 
Universidade de São Paulo (Dean’s Office for Culture and Extension 
of the University of São Paulo) and CILECT – Centre International de 
Liaison des Écoles de Cinéma et Télévision, with support from the Film, 
Radio and Television Department of the School of Communication and 
Arts – University of São Paulo, the seminar “Digital Cinema: New 
Formats in Audiovisual Expression and Exhibition” is part of a larger 
project in development by a group of Latin American cinema schools 
members of CILECT the results of which will be presented at the next 
association Congress, that will take place in November 2008 in Beijing, 
China.

The primary objective of this seminar is to analyze the transformations 
that the advent of digital technology has brought on the expression, 
production, preservation and distribution of film and audiovisual 
content. The aim is to put this new paradigm up for debate under the 
perspective of highly qualified researchers from Brazil and abroad, 
including professors, filmmakers and audiovisual professionals 
representing all areas of audiovisual production and broadcasting.

In the era of the so-called digital cinema, the same technology integrates 
all medias in which an audiovisual work is produced and consumed, so 
when we talk about digital filmmaking, we are not simply referring to an 
exhibition mode that allows us to publicly project pictures without the 
need for a tangible copy of the film. We must refer to the full spectrum 
of synergies and economics that enables the complete integration 
of each process involved in the production and distribution chain for 
audiovisual content. Thanks to digital technology, cinema – and now, 
more than ever, audiovisual production as a whole – has undergone 
a complete integration, from conception to projection, including all 
intermediary (production), prior (education) and posterior (conservation 

Digital Cinema: New Formats in Audiovisual Expression 
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and archiving) processes. The innovations applied to each phase of a 
film’s life cycle must be thoroughly considered, insofar as they imply 
quantitative changes that affect the velocity, control, and efficiency of 
the production processes. 

From this perspective, it is necessary to re-establish the aesthetic, 
ethical, pedagogical and economic coordinates of the diverse audiovisual 
arts in a world of new businesses, new audiences and new demands. 
the Digital Cinema: New Formats in Audiovisual Expression and 
Exhibition seminar is a part of this panorama, which urgently calls for 
a broad discussion of these issues. Its aim is to promote an exchange 
of experiences among researchers, creators and professionals in the 
audiovisual industry, from Brazil and abroad, whose work perfectly 
illustrates this technological paradigm shift.

The seminar will be broadcast on the Internet, with access available 
through IPTV-USP and the CILECT website. Besides the live webcast, the 
video recordings will also be hosted at the Video on Demand section of 
IPTV-USP, on the website of the Film, Radio and Television Department 
of the School of Communication and Arts – University of São Paulo and 
on CILECT’s website. The analyses and discussions from the seminar 
will be gathered and “published” in DVD format for distribution among 
the 140 cinema and television schools on five continents that are part 
of the international association.

To follow and illustrate the issues raised by the panels, a small film 
ehxibit will showcase some of the most important works produced 
or distributed thanks to the advent of new digital technologies. 
Complementing the program are also a VJ performance, where student 
films will be manipulated live, and the presentation of Engrenagem by 
Bruno Vianna as the closing event.

Carlos Magalhães
Maria Dora G. Mourão

que ser necessariamente consideradas muito importantes, na medida em que implicam em mudanças 
quantitativas que afetam aspectos como a velocidade, o controle e a eficiência dos processos. 

Sob essa perspectiva, é necessário restabelecer as coordenadas estéticas, éticas, pedagógicas e 
econômicas das distintas manifestações da arte audiovisual, num mundo de novos negócios, novos 
públicos e novas necessidades. Inserindo-se neste panorama, em que se faz urgente a necessidade de 
um amplo debate sobre estas questões, o seminário Cinema Digital: Novos Formatos de Expressão e 
Difusão Audiovisual busca promover um oportuno intercâmbio de experiências entre pesquisadores, 
realizadores e profissionais do setor, brasileiros e estrangeiros, cujo trabalho ilustra perfeitamente os 
conceitos envolvidos nessa mudança do paradigma tecnológico da indústria audiovisual.

O seminário será transmitido pela internet com acesso disponível pela IPTV-USP e pelo website do 
CILECT. Além da transmissão ao vivo, as gravações ficarão hospedadas no espaço de “video on demand” 
da IPTV-USP, no website do Departamento de Cinema, Rádio e TV da ECA-USP e no website do CILECT. 
As reflexões e os debates resultantes do seminário serão reunidos e “publicados” em formato DVD 
para distribuição às 140 escolas de cinema e televisão dos 5 continentes que compõem a entidade 
internacional. 

Acompanhando e ilustrando as questões levantadas pelos debates, uma pequena mostra de filmes 
pretende exibir alguns dos mais marcantes trabalhos realizados ou distribuídos graças ao advento das 
novas tecnologias digitais. Completam a programação, ainda, uma apresentação de VJs manipulando 
ao vivo imagens de curtas universitários, na abertura do evento, e a performance Engrenagem, de 
Bruno Vianna, no encerramento do ciclo de debates.

Carlos Magalhães
Maria Dora G. Mourão

Introduction

Introdução
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Cinemateca Brasileira
Ao longo dos últimos quinze anos, a linguagem, a produção, a preservação, a difusão, a exibição e o ensino 
da atividade audiovisual como um todo têm experimentado uma série de transformações advindas das 
rápidas mudanças do paradigma tecnológico. Por um lado, o desenvolvimento das tecnologias digitais 
de captação e manipulação de imagens passou a apresentar aos realizadores novas possibilidades e 
novas abordagens para questões de linguagem. Por outro, o advento de novos canais de distribuição de 
material audiovisual (internet, telefones celulares, TV digital) e a revolução midiática operada pela internet 
estabeleceram novos parâmetros de difusão e consumo de produtos audiovisuais, permitindo a ampla 
circulação de imagens e sons em padrões totalmente inéditos. Da mesma forma, as atividades ligadas 
à conservação, preservação e restauro de conteúdos audiovisuais também vêm sofrendo profundas 
alterações em sua natureza pela introdução de novas tecnologias de digitalização e armazenamento 
de informação, assim como o ensino das artes e técnicas audiovisuais. Durante este período, todas as 
etapas da produção e difusão do audiovisual têm sido paulatinamente influenciadas pelo surgimento 
de novas ferramentas e modelos de produção digitais, que vêm modificando tanto a dinâmica dos 
processos de criação de filmes e vídeos como as relações autorais e patrimoniais de quem colabora 
em sua feitura. 

Dentro deste contexto, faz-se necessário considerar as possibilidades técnicas e artísticas que são 
oferecidas por estas ferramentas digitais e as mudanças que a linguagem binária acarretou à dimensão 
industrial e mercantil do fenômeno audiovisual, localizando suas conseqüências dentro de uma dinâmica 
econômica e cultural que afeta a toda a sociedade planetária. O cinema digital surge como parte da 
digitalização da sociedade como um todo, e implica algo mais que uma mudança de sistemas, suportes 
e formatos de produção e exibição: é parte de uma irreversível dinâmica mundial, comparada por muitos 
analistas com a revolução científica, tecnológica e industrial dos séculos XVIII e XIX. 

In the last fifteen years, an accelerated shift in the technological 
paradigm has brought forth drastic transformations in language, 
production, preservation, broadcasting, exhibition and education 
relating to audiovisual activities. On one hand, the development of 
digital technologies as a means of capturing and manipulating images 
has presented creators with new possibilities and approaches in 
matters of language. On the other, the implement of new channels of 
audiovisual distribution (internet, mobile telephony, digital television) 
and the media revolution brought on by the internet have established 
new parameters for the promotion and consumption of audiovisual 
products, allowing for a broader circulation of images and sound 
in an unprecedented fashion. Similarly, methods of conservation, 
preservation and restoration of audiovisual materials have undergone 
profound changes with the advent of data digitization and digital 
storage technologies. The teaching of audiovisual arts and techniques 
is also directly affected. During this period, every aspect of audiovisual 
production and broadcasting has been increasingly influenced by the 
implement of new tools and models of digital production, which have 
shifted not only the dynamics of the creative process for film and 
video, but also the very idea of authorship and ownership among those 
collaborating on its realization.

Within this context, it is necessary to consider the artistic and technical 
possibilities offered by such digital tools, as well as the changes that 
the binary language has inflicted to the audiovisual market and industry 
Its consequences must be addressed within the broader cultural and 
economical perspective that affects all of society. Digital filmmaking 
arises as part of the impact of digital technology on society as a whole, 
and it implies something greater than a mere  shift in systems, support 
and format of production and exhibition; it is part of an irreversible world 
dynamic that has been compared by many analysts to the scientific, 
technological and industrial revolutions of the XVIII and XIX centuries.
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The seminar’s central focus – the technological paradigm shift in the 
means of production, distribution, exhibition, preservation, teaching 
and professional education in film and audiovisual media – will be 
developed throughout three days of activities (with an additional day for 
the opening event), in a series of theme-oriented discussions. These 
discussions are organized in four sections, designed to cover the 
major issues:

1- PRODUCTION – in which we’ll discuss technological issues (such as 
equipment, and new capture formats), new dissemination formats (cell 
phones, internet, digital TV) and the artistic issues (language) related 
to the use of new digital technologies  and the transformation in the 
technical and creative dimensions brought about by the digitization of 
the means of production.

2- MARKET – in which we’ll approach new windows of exhibition and 
the impact of the changes brought by the digitization to the audiovisual 
broadcast and distribution processes.

3- EDUCATION – in which we’ll address the professional education 
aspect in the audiovisual field, and discuss the adequacy of teaching  
methods and models to the new reality of audiovisual production, 
preservation and broadcasting. 

4- PRESERVATION – in which we’ll focus the discussion on the changes 
brought about by digital technology on the activities of preservation 
of film archives and the safeguarding of audiovisual production’s 
memory.

O assunto central do seminário – a mudança do paradigma tecnológico nos meios de produção, 
distribuição, exibição, preservação, ensino e formação profissional do audiovisual – será desenvolvido 
ao longo de três dias de atividades (mais um dia reservado para a abertura do evento), em uma série 
de seis mesas-redondas temáticas, divididas em quatro eixos que pretendem dar conta dos vários 
aspectos envolvidos na questão:

1. PRODUÇÃO – no qual serão abordadas questões tecnológicas (referentes a equipamentos, formatos 
de captação etc.), de novos formatos (telefones celulares, internet, TV digital) e, também, artísticas 
(questões de linguagem) ligadas ao uso de novas tecnologias digitais na criação de produtos audiovisuais, 
explicitando as mudanças ocasionadas pela digitalização dos meios de produção.

2. MERCADO – no qual estarão agrupadas as comunicações sobre as novas janelas de exibição e o 
impacto das mudanças trazidas pela digitalização aos processos de difusão e distribuição de conteúdo 
audiovisual.

3. FORMAÇÃO – no qual o aspecto da formação profissional será abordado, abrindo-se um espaço 
para a discussão sobre a adequação ou não dos métodos pedagógicos e modelos de estudo aplicados 
atualmente à nova realidade da produção, preservação e difusão do audiovisual. 

4. PRESERVAÇÃO – no qual estarão concentradas as comunicações referentes às mudanças trazidas 
pela tecnologia digital às atividades de preservação de arquivos fílmicos e de guarda da memória da 
produção audiovisual. 

Panels

M
esas Redondas
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EIXO 1 - Produção
No campo da produção audiovisual, encontramos muitas e impressionantes melhorias no tocante à 
qualidade e à precisão do trabalho trazidas pelo advento de novos formatos digitais. O atual estágio 
de desenvolvimento da tecnologia digital de produção e pós-produção oferece uma série de novas 
ferramentas e métodos para a criação artística, ampliando as possibilidades criativas e facilitando uma 
série de processos. No cenário da convergência multimídia, todo tipo de conteúdo audiovisual torna-
se passível de consumo pelas mais diversas janelas e interfaces, numa multiplicidade de qualidades, 
formatos e tamanhos de exibição que obriga os realizadores a se deparar com questões de composição. 
Além disso, novas modalidades de consumo de obras audiovisuais, que tendem à brevidade e à 
interatividade, forçam os criadores de conteúdo a buscar estruturas narrativas diferenciadas e a lidar 
com a expansão da demanda por narrativas curtas e fragmentadas.

Ainda, a revolução digital, ao baratear e simplificar os processos, facilita a criação e circulação de obras 
audiovisuais mais pessoais e experimentais, dirigidas a públicos mais específicos, sem necessidade de 
utilizar os meios de circulação industriais.

Este primeiro eixo temático da programação do seminário tem o objetivo de analisar os rumos da 
produção audiovisual e as transformações de linguagem e tecnologia necessárias à produção de 
conteúdos para novos formatos e janelas de exibição. Para isso, a primeira das mesas de debate estará 
concentrada nos avanços tecnológicos e em sua aplicação prática. A segunda mesa, por sua vez, estará 
focada nos processos criativos, analisando em que medida a assim chamada “revolução digital” alterou 
(ou não) a natureza dos processos cinematográficos e a linguagem do cinema.

Many impressive improvements in the quality and precision of 
audiovisual production have been introduced by new digital formats. 
The current stage of development in digital technology for production 
and postproduction offers a wide array of new tools and methods for 
artistic enterprise, broadening creative possibilities and facilitating 
several novel processes. In this multi-media convergence scenario, 
all kinds of audiovisual content are able to be consumed through a 
multitude of vehicles and interfaces, implying a massive spectrum 
of standards, formats and windows of exhibition that will challenge 
filmmakers to confront new issues in composition. In addition to that, 
these new means of consuming audiovisual content are also forcing 
filmmakers to search for distinct narrative structures, as they deal 
with the expanding demand for short and fragmented narratives.

Still, by reducing costs and simplifying processes, the digital 
revolution assists in the creation and circulation of more personal 
and experimental audiovisual works, geared towards more specific 
audiences, without the need for industrial mass media vehicles.

This first section of the Seminar program aims at analyzing the paths 
audiovisual production is undergoing and the changes in language and 
technology necessary for the production of content for new formats 
and windows of exhibition. For that reason, the first discussion is 
focused on the creative processes and their practical applications. The 
second discussion will analyze the extent to which the so-called “digital 
revolution” has affected the nature of cinematic processes and film 
language.
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- Luis Gonzaga Assis de Luca (Brasil), professor do programa de pós-graduação Film & Television 
Business da Fundação Getulio Vargas e autor do livro Cinema Digital: Um Novo Cinema.

- Frank Chindamo (Estados Unidos da América), professor de Novos Formatos da School of Cinema-
Television/University of Southern Califórnia; presidente da Fun Little Movies, produtora e distribuidora 
de conteúdo audiovisual para internet e celulares. 

- Carlos Ebert (Brasil), com larga experiência em formatos digitais, foi diretor de fotografia de longas-
metragens como O Bandido da Luz Vermelha (1968), O Rei da Vela (1983) e Fé (1998), e de séries 
de televisão como O Povo Brasileiro (2000). Foi vice-presidente da ABC (Associação Brasileira de 
Cinematografia).

- Nenad Puhovski (Croácia), documentarista, produtor e fundador da Factum, maior companhia croata 
de documentários; professor da Academy for Drama Arts de Zagreb; fundador e diretor do festival 
ZagrebDox e coordenador da Comissão para Novas Tecnologias do CILECT. 

Mediação: João Guilherme Barone (Brasil), realizador, jornalista, professor e atual coordenador do 
Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual – TECCINE da FAMECOS, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, tendo sido seu criador; secretário geral do FORCINE - Fórum Brasileiro 
de Ensino de Cinema e Audiovisual; membro do Conselho Consultivo da SOCINE (Sociedade Brasileira de 
Estudos de Cinema e Audiovisual) e presidente do Conselho Curador da FUNDACINE - RS.

- Luis Gonzaga Assis de Luca (Brazil), professor at the Graduate 
Program of Film & Television Business at Fundação Getulio Vargas, 
author of Cinema Digital: Um Novo Cinema.

- Frank Chindamo (USA), professor of New Formats at the School of 
Cinema-Television / University of Southern California; President of Fun 
Little Movies, production and distribution company for web and mobile 
phone based content.

- Carlos Ebert (Brazil), Director of Photography of feature films such 
as O Bandido da Luz Vermelha (1968), O Rei da Vela (1983) and Fé 
(1998), and TV series such as O Povo Brasileiro (2000). With large 
experience in digital formats, he’s was vice president of ABC – Brazilian 
Association of Cinematography. 

- Nenad Puhovski (Croatia), documentary filmmaker, producer, and 
founder of Factum – the biggest documentaries production company 
in Croatia; professor at Academy for Drama Arts, Zagreb; founder 
and director of the ZagrebDox festival; Chair of the CILECT Standing 
Committee for New Technologies.

Mediator: João Guilherme Barone (Brazil), screenwriter, director, 
documentary filmmaker, journalist. Founder, professor and 
coordinator of the Audiovisual Production Technology Undergraduate 
Course – TECCINE at FAMECOS, Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul. He’s the general secretary of the Brazilian Forum 
of Film and Audiovisual Schools - FORCINE; member of the Consulting 
Council of SOCINE (Brazilian Society of Film and Audiovisual Studies) 
and president of the Curator Council of FUNDACINE – RS.

10:0010Dia
Day

quarta-feira
wednesdayAs novas tecnologias digitais e a produção audiovisual

New digital technologies and audiovisual production

1Mesa
Panel

SECTION 1 - Production
Tradução

Simultânea
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 - Jose Ramón Miquelajauregui (México), produtor de cinema e professor do Centro Universitario 
de Estudios Cinematográficos da Universidad Nacional Autónoma de México. Faz parte de diversas 
sociedades e grupos acadêmicos e profissionais e foi bolsista das fundações Mac Arthur, Rockfeller e 
Ford, assim como do Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, do Instituto Mexicano de Cinematografia 
e do Fideicomiso para la Cultura Mexico – Estados Unidos. 

- Rejane Cantoni (Brasil), artista e pesquisadora de sistemas de informação; pós-doutora do Depto. de 
Cinema, Rádio e Televisão da ECA/USP - Universidade de São Paulo.

- Lynn Speier (EUA), criadora, roteirista e produtora de séries para celular como Ms. Rabble, Mrs. 
Wrong and Bad Mommy. 

- Valdecir Becker (Brasil), professor da Universidade Metodista; diretor da ITV Produções Interativas, 
empresa especializada em treinamento e desenvolvimento de conteúdo para TV interativa. 

Mediação: Almir Almas (Brasil), professor do Depto. de Cinema, Rádio e Televisão da Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo-USP; videoartista, VJ e membro dos coletivos 
C.O.B.A.I.A e Formigueiro; especialista em televisão digital e cultura japonesa. Fez curso de produção 
de vídeo na New York University (EUA) e foi bolsista na TV Shin Hiroshima e Kansai Kokusai Center, no 
Japão; dirigiu e apresentou BoTuPlaY, programa de Web TV, em 2007.

- José Ramón Miquelajauregui (México), Film producer and professor 
at the Centro Universitario de Estudios Cinematográficos - Universidad 
Nacional Autónoma de México. He is a member of several academic 
and professional societiesand groups, and has received fellowships 
from the Mac Arthur, Rockfeller and Ford Foundations, as well as from 
the Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, the Instituto Mexicano 
de Cinematografia and the Fideicomiso para la Cultura Mexico – 
Estados Unidos. 

- Rejane Cantoni (Brazil), Artist and Information Systems researcher, 
Post-PhD at the dept. of Film, Radio and Television of Universidade de 
São Paulo.

- Lynn Speier (USA) Creator, Writer and Producer of made-for-mobile 
series, such as Ms. Rabbel, Mr. Wrong and Bad Mommy.

- Valdecir Becker (Brasil), Professor at Universidade Metodista, 
director of ITV Interactive Productions, a company specialized in 
training and content development for interactive TV. 

Mediator: Almir Almas (Brasil), professor at the Dept. of Cinema, Radio 
and Television at ECA/USP, videoartist, VJ and member of C.O.B.A.I.A. 
and Formigueiro collectives; Digital Television and Japanese Culture 
specialist. Studied video production at NYU and received scholarships 
for work at TV Shin Hiroshima and Kansai Kokusai Center in Japan; 
Director and presenter of BoTuPlaY, Web TV Show, in 2007

14:3010Dia
Day

quarta-feira
wednesdayQuestões de linguagem audiovisual e novos processos criativos na era digital

Issues in audiovisual language and new creative processes in the digital eraPa
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EIXO 2 - Mercado SECTION 2 - Market

No âmbito da comercialização de produtos audiovisuais, quando se fala em cinema digital, pensa-se 
imediatamente nas novas salas com projeção em vídeo de alta definição, que vêm sendo construídas 
em muitas cidades do mundo como alternativa àquelas que projetam rolos de celulóide. Parece claro 
hoje que esta tecnologia de exibição substituirá em breve aquela tradicional, não sem antes serem 
travadas inúmeras batalhas entre as corporações tecnológicas para realizar o vultoso negócio da 
conversão das salas cinematográficas à projeção digital. 

Entretanto, este é apenas um viés das profundas alterações que vêm sido trazidas pela tecnologia 
digital à forma como conteúdos audiovisuais são distribuídos, comercializados e consumidos. A partir 
desta revolução tecnológica, as atividades de distribuição e exibição, antes claramente distintas, 
estão convergindo e mesclando-se numa única atividade comercial integrada. Tudo isso aponta 
para um crescimento dos circuitos de exibição e para uma radical alteração do mercado exibidor 
cinematográfico e da forma como consumimos cinema. As novas janelas de exibição, que permitem o 
consumo de produtos audiovisuais por celulares, computadores, vídeo games e MP4 players, tendem 
a consolidar a relação personalizada e individual do consumidor com o conteúdo, em substituição ao 
consumo coletivo a que nos acostumaram as exibições em salas de cinema, apresentando uma nova 
realidade aos distribuidores e exibidores de material audiovisual. Além disso, a questão da pirataria, que 
se tornou mais incisiva e difundida graças às facilidades da era digital, impõe novos desafios e questões 
ao mercado audiovisual mundial.

Todos estes temas serão abordados em duas mesas-redondas: a primeira delas concentrada no 
impacto do cinema digital e das novas janelas sobre o mercado exibidor e a segunda delas nas mudanças 
trazidas pelo cinema digital às atividades de distribuição e comercialização. 

In the audiovisual market, the mention of Digital Cinema is often 
associated with the High Definition Video projection facilities, which 
have been installed worldwide as an alternative to traditional film 
projectors. It is clear today that this new exhibition technology will soon 
replace the traditional methods. It is also a certainty that this change 
will result in countless battles among technology corporations for the 
business of converting film theatres to digital projection.

This is, however, only one aspect of the deep transformations digital 
technology has brought to the ways in which audiovisual content is 
distributed, marketed and consumed. The previously distinguishable 
activities of distribution and exhibition are now converging into a 
single integrated commercial activity thanks to the technological 
revolution,. This points to the growth of exhibition circuits and the 
radical transformation of the exhibition market and the ways of 
film consumption. The new windows of exhibition which allows the 
consumption of audiovisual products through cell phones, computers, 
game consoles and MP4 players, tend to consolidate a personalized 
and individual relationship between the audience and the audiovisual 
content, as opposed to the collective consumption of a movie theatre 
audience, thus presenting distributors and exhibitors with a new reality. 
Additionally, the spectrum of piracy - which has also grown wider and 
stronger thanks to the digital revolution -  brings new challenges and 
questions to the audiovisual market on a world-scale. 

These themes will be approached in two panels, the first focused on 
the impact of digital cinema and new windows of exhibition, and the 
second geared towards the changes brought by digital cinema to 
distribution and marketing.
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- Jane de Almeida (Brasil) professora e pesquisadora do Departamento de Artes Visuais na Universidade 
da Califórnia em San Diego (UCSD) e da Pós-graduação em Educação, Arte e História da Cultura na 
Universidade Mackenzie. É curadora independente na área de cinema e artes visuais.

- Angel Blasco (Espanha), produtor e diretor de cinema, lidera a unidade fílmica da Telefonica; 
Diretor-Fundador da Escuela de Artes Visuales de Madrid onde é professor do curso de Realização 
Audiovisual.

- Adhemar de Oliveira (Brasil), Fundador e Diretor de Programação do circuito Espaço Unibanco de 
Cinema.

- Alain Besse (França), é formado na Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière – Paris na especialidade 
de som; responsável pelo Setor de Difusão da Comission Supérieure Technique de l’Image et du 
Son (C.S.T.); supervisor das projeções do Festival Internacional de Cinema de Cannes; redator do 
Guide de l’Exploitation e responsável pelos assuntos relativos ao cinema digital junto aos  grupos de 
normalização AFNOR – Association Française de Normalisation e ISO - International Organization for 
Standardization. 

Mediação: Luciana Rodrigues (Brasil), professora do Curso de Cinema da Faculdade de Comunicação 
da Fundação Armando Álvares Penteado-FAAP, doutoranda no Depto. de Cinema, Rádio e TV da Escola 
de Comunicações e Artes – Universidade de São Paulo-USP, com pesquisa sobre ensino de cinema e 
o impacto das mudanças tecnológicas; é membro da diretoria executiva do FORCINE- Fórum Brasileiro 
de Ensino de Cinema e Audiovisual.

- Jane de Almeida  (Brazil)– researcher and professor of the Dept. of 
Visual arts at University of California San Diego and at the Graduate 
Program in Education, Art and History at Universidade Mackenzie; 
independent curator in the fields of film and visual arts.

- Angel Blasco (Spain) – producer, director and professor; head of the 
film department of Telefonica; is founding director of the Escuela de 
Artes Visuales – Madrid where he teaches audiovisual production.

- Adhemar de Oliveira (Brazil) Head and Program Director of Espaço 
Unibanco de Cinema’s circuit.

- Alain Besse (France) – graduated at Ecole Nationale Supérieure 
Louis Lumière – Paris (sound specialty); Distribution Sector Moderator 
at the Comission Supérieure Technique de l’Image et du Son (C.S.T.); 
projection supervisor of the Cannes International Film Festival; editor 
of the Guide de l’exploitation and responsible for the digital film affairs 
of the normalization groups AFNOR – Association Française de 
Normalisation e ISO - International Organization Standardization.

Mediator: Luciana Rodrigues (Brasil) : Film professor at the School 
of Communications of FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado, 
currently  pursuing  a doctorates at ECA/USP – Universidade de São 
Paulo, with a thesis on Film teaching and the impact of technological 
changes. She’s a member of the Executive Direction of FORCINE – 
Brazilian Forum of Film and Audiovisual Teaching. 
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- Alex P. Galvão (Brasil), economista especialista em economia do audiovisual, coordenador do Núcleo 
de Assuntos Regulatórios e assessor da presidência, na Agência Nacional de Cinema (ANCINE).

- Marco Aurélio Marcondes (Brasil), Diretor-Geral para a América Latina do website e distribuidora 
Movie Mobz.

- Caio Túlio Costa (Brasil), jornalista, professor da Faculdade Cásper Líbero, Presidente do Internet 
Group, braço de internet da Brasil Telecom.

Mediação: Humberto Carneiro Neiva (Brasil), diretor de cinema e professor do Curso de Cinema da 
Faculdade de Comunicação da Fundação Armando Álvares Penteado-FAAP e do SENAC;  mestrando 
no Depto. de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo-
USP,  com pesquisa na área de distribuição e exibição; coordenou a distribuidora de filmes Mais Filmes; 
é assessor de programação e produtor do Espaço Unibanco de Cinema de São Paulo e do Unibanco 
Arteplex.

- Alex P. Galvão (Brazil), economist; audiovisual economy specialist; 
coordinator of the Regulatory Issues Bureau and Presidency Advisor 
at ANCINE – Agência Nacional de Cinema (Brazilian National Agency 
for Cinema).

- Marco Aurélio Marcondes (Brazil), Latin America CEO of Movie Mobz 
website and distribution company.

- Caio Túlio Costa (Brazil), journalist, Professor at Faculdade Casper 
Líbero, President of Internet Group, the internet branch of Brasil 
Telecom.

Mediator: Humberto Neiva (Brazil), filmmaker, Film professor at the 
School of Communications of FAAP – Fundação Armando Álvares 
Penteado and SENAC. Pursuing his masters at the Dept. of Film, Radio 
and TV at Escola de Comunicações e Artes,  Universidade de São Paulo-
USP with a research on distribution and exhibition. He coordinated the 
film Distribution Company Mais Filmes He is also program advisor and 
producer at Espaço Unibanco de Cinema and Unibanco Arteplex, in 
São Paulo. 

14:3011Dia
Day

quinta-feira
thursdayDifusão e Comercialização

Broadcasting and Marketing
Panels

M
esas Redondas

4Mesa
Panel

Tradução
Simultânea



14

EIXO 3 - Formação e Perfis Profissionais 
É evidente que, tendo em vista as mudanças do paradigma tecnológico de produção e consumo de 
cinema e televisão, o campo do ensino do audiovisual e o mercado profissional também merecem 
ser seriamente considerados. Com esse objetivo, este terceiro eixo temático do seminário pretende 
apresentar comunicações que indiquem qual o perfil do profissional de audiovisual da era digital e qual 
o papel das escolas na formação deste profissional. 

A produção e comercialização digital de conteúdos audiovisuais gerou novos cargos técnicos e criativos 
que requerem novos profissionais para ocupá-los, cuja capacidade de avaliação estética e organização 
empresarial possa colaborar para a sistematização e comercialização da infinidade de conteúdos que 
passaram a ser produzidos. 

Um ponto fundamental de mudança no ensino de audiovisual está já no nível da nomenclatura: muitos 
dos termos e conceitos aplicáveis ao cinema e à televisão anteriores à era digital não são mais aplicáveis 
à nova realidade. Estabelecer estas novas categorias do pensamento e do estudo  do audiovisual é um 
desafio que se impõe aos profissionais do ensino e da pesquisa neste campo. Além disso, o currículo das 
escolas da área deve incluir conteúdos que permitam aos futuros profissionais lidar com as demandas 
sempre renovadas do mercado. 

It is evident that audiovisual education and the professional market 
must also be thoroughly re-considered in the light of new technological 
paradigm shift of film and TV production and consumption. With that in 
mind, the third section of the seminar plans to address  what is the film 
and audio-visual media professional profile in the digital era, and the 
role played by the schools in the education of these professionals. 

The production and marketing of digital audiovisual content has created 
new technical and creative functions which demand properly trained 
professionals whose capacity for both aesthetic evaluation and business 
organization can enable them to deal with the commercialization of the 
diverse materials being produced.

An indicator of the changes occurring in audiovisual education may 
already be seen in the nomenclature. Many of the terms and concepts 
used in film and television prior to the digital era are no longer applicable 
to the new reality. Creating and defining these new categories of 
thought, study and teaching in audiovisual education represents a 
challenge for professionals in the field of film research and education. 
Besides that, curricula must include content that equips students to 
deal with the constantly changing market demands.
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- Silvio Fischbein (Argentina), diretor de cinema e televisão; professor da Universidad de Buenos Aires 
e Coordenador do projeto de novos formatos do CILECT – Centre International de Liaison des Écoles de 
Cinéma et Télévision.
 
- Don Zirpola (EUA), produtor de cinema e professor da School of Film and Television-Loyola Marymount 
University; Vice-Presidente do CILECT – Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et 
Télévision.

- Ana Vinuela (França), Diretora do programa de Mestrado em Televisão e Produção do INA – Institut 
National de l’Audiovisuel.
 
- Rodrigo Saturnino Braga (Brasil), Diretor Geral – Cinema da Columbia TriStar Buena Vista Filmes 
do Brasil; distribuidor de filmes importantes do cinema brasileiro e estrangeiro; foi Superintendente de 
Planejamento (1984/1985) e Superintendente de Comercialização (1986/1987) da EMBRAFILME.

Mediação: Armando Casas (México), Diretor e Professor do Centro Universitário de Estudos 
Cinematográficos (CUEC) da Universidad Autónoma de Mexico (UNAM); dirigiu o longa-metragem Um 
Mundo Raro, com o qual recebeu vários prêmios nacionais e internacionais e o curta Para Vestir Santos 
que participou de mais de trinta festivais internacionais, incluindo Cannes; em 2003 recebeu o prêmio 
UNAM na área de criação artística.

- Silvio Fischbein (Argentina), filmmaker; professor at Universidad de 
Buenos Aires and coordinator of the New Formats Projects at CILECT
– Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et Télévision.

- Don Zirpola (USA), Film Producer and Professor at the School of Film 
and Television - Loyola-Marymount University; Vice President of CILECT 
– Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et Télévision.

- Ana Vinuela (France), Director of the Graduate (Master) Program in 
Television and Production at INA - Institut National de l’Audiovisuel.

- Rodrigo Saturnino Braga (Brazil) General Director of Columbia TriStar 
Buena Vista Filmes – Brasil. He has distributed important Brazilian and 
Foreign films, and worked as Planning Superintendent (1984/1985) 
and Market Superintendent (1986/1987) at EMBRAFILME (Extinct 
Brazilian State Film Company).

Mediation: Armando Casas (México) Director and Professor of  
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos – University Center 
for Film Studies (CUEC) at the Universiadad Autónoma de Mexico 
(UNAM).  He directed the feature film Um Mundo Raro, winner of 
several national and international awards. His short film Para Vestir 
Santos participated in over thirty film festivals, including Cannes. In 
2003 he was awarded the UNAM prize in the artistic creation field. 
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Assim como as demais etapas do ciclo de vida de uma obra audiovisual, a preservação, a catalogação e 
o restauro também vêm sofrendo profundas mudanças em seus processos, fruto das transformações 
tecnológicas às quais nos referimos pela expressão “cinema digital”.

As novas ferramentas que permitem ao material de arquivo ser digitalizado e, nesta forma, preservado 
e difundido, forçam a uma revisão do papel e do modus operandi das instituições que lidam com acervos 
audiovisuais. Da sua capacidade de circulação pelas redes de informação dependerá a sobrevivência e 
a difusão do conteúdo deste acervo. 

Este eixo específico do seminário trará um debate sobre o assunto com especialistas em preservação 
de arquivos audiovisuais, tendo por objetivo uma introdução em profundidade à questão da tecnologia 
digital aplicada à realidade dos arquivos de cinema e vídeo.

Like other aspects of audio-visual work in the digital era, the art and 
science of preservation, restoration and cataloguing are undergoing 
profound changes in their traditional processes, as a consequence 
of the technological transformations often referred to as “digital 
cinema”. 

The new tools that allow for this material to be digitized,  preserved and 
disseminated, force us to re-examine  the role and modus operandi of 
audiovisual archives. The survival and dissemination of archival holdings 
depend on the capacity for navigating the information networks.

This section will encompass a discussion with experts in the area, 
aimed at giving an in-depth introduction to the issues of digital 
technology applied to the reality of film and video archives. 

SECTION 4 - Preservation
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- Daniel Wagner (EUA) - Especialista em Preservação Digital, Chefe de Preservação encarregado de 
tecnologias digitais na George Eastman House, Rochester, NY. 

- Osvaldo Emery (Brasil) - Especialista do CTAV - Centro Técnico Audiovisual da Secretaria do Audiovisual 
do Ministério da Cultura, especializado em acústica e audiovisual pela Commission supérieure technique 
de l’image et du son - CST em Paris, França e pelo National Film Board/Office national du film - NFB/
ONF em Montreal, Canadá.

- Patricia de Filippi (Brasil) – Diretora Adjunta e Coordenadora do Laboratório de Restauração da 
Cinemateca Brasileira.

- Guadalupe Ferrer Andrade (México) – Diretora Geral de Atividades Cinematográficas da UNAM - 
Universidad Nacional Autónoma de México , dentro da qual se encontra a Filmoteca. 

Mediação:  Patricia de Filippi (Brasil)

- Daniel Wagner  (USA) - Digital Preservation Specialist,  Preservation 
Officer in charge of Digital Initiatives at George Eastman House, 
Rochester NY. 

- Osvaldo Emery (Brazil) –Specialist at the Centro Técnico Audiovisual 
(CTAV) from SAV – Audiovisual Bureau of the Ministry of Culture, 
specialized in audiovisual acoustics at Commission supérieure 
technique de l’image et du son - CST in Paris, France and at the National 
Film Board/Office national du film - NFB/ONF in Montreal, Canada.

- Patricia de Filippi (Brazil) – Associate Director and Restoration Lab 
Coordinator of Cinemateca Brasileira.

- Guadalupe Ferrer Andrade (México) – General Director of Film 
ActivitIes at UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México, where 
the Filmoteca is located.

Mediator: Patricia de Filippi (Brazil)
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Mostra de Filmes
Film Exhibit
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Cinemateca Brasileira e Cinusp “Paulo Emílio”
Para acompanhar a programação do seminário e ilustrar as questões levantadas pelos debates, foi 
organizada uma mostra de filmes que pretende exibir alguns dos mais marcantes trabalhos realizados 
ou distribuídos graças ao advento das novas tecnologias digitais – desde aqueles cuja linguagem foi 
definitivamente influenciada pelo uso dos novos formatos (como Arca Russa, Timecode ou Cloverfield – 
Monstro) até aqueles que utilizaram novos canais de difusão para se promover e conquistar mercado 
(como A Bruxa de Blair e o brasileiro 3 Efes). São filmes que marcaram esta nova “era digital” do 
cinema, apresentando soluções narrativas ou de distribuição que seriam inviáveis noutros tempos. A 
mostra oferece também a oportunidade de percebermos como grandes cineastas, acostumados a 
trabalhar com a filmagem em película, vêm explorando as possibilidades oferecidas pelo novo formato 
de captação – é o caso, por exemplo, de David Lynch, que comparece com seu primeiro longa em 
vídeo digital (Império dos Sonhos), e de Alexandr Sokurov, que estreou neste formato de captação com 
Arca Russa, após uma longa carreira marcada por obras cuja fotografia explora todas as texturas da 
película. 

A tecnologia digital também abriu novas fronteiras para a criação de efeitos visuais, permitindo a 
combinação de imagens filmadas a imagens geradas por computador (as CGIs) com uma naturalidade 
impensada até então, como pode ser percebido em Speed Racer, no qual a imagem dos atores é 
sobreposta a cenários totalmente criados no computador. Além disso, a tecnologia digital, ao baratear e 
simplificar os meios de produção, permitiu o acesso à criação cinematográfica a figuras anteriormente 
excluídas desse tipo de empreitada, oferecendo àqueles que seriam apenas personagens o papel de 
emissores do discurso, como ocorre com os presidiários que se auto-retratam em O prisioneiro da 
grade de ferro e com os espectadores do show dos Beastie Boys que se tornam co-autores do registro 
do espetáculo em Awesome, I fucking shot that!

Joining the seminar’s program with the intent of illustrating the issues 
discussed at the panels, a  film exhibit was organized to showcase a 
few of the most poignant works that have been realized or distributed 
thanks to the advent of new digital technologies – from those whose 
very language was definitely influenced by the use of new formats  (Such 
as Russian Ark, Timecode or Cloverfield) to those that have benefited 
from new distribution channels in order to promote themselves and 
reach the market (Such as The Blair Witch Project and the Brazilian 
film 3 Efes). These are films that have marked the new “digital era” 
in filmmaking, presenting narrative or distribution solutions that 
would’ve been unfeasible in other times. The festival will also offer the 
opportunity to realize how the great filmmakers - who are used to 
working with celluloid film – have explored the possibilities offered by a 
new capturing format. Such is the case, for instance, with David Lynch, 
whose first digital film (Dreamland Empire) will be showcased, as well 
as with Alexandre Sokurov who had his break on a new capturing 
format with Russian Ark after a long career marked by works that 
explored diverse film textures in their cinematography.

Digital Technology has also opened new frontiers in the creation 
of visual effects, allowing for a combination of images shot live with 
computer generated images, reaching an unprecedented level of 
naturalism as we can see in Speed Racer, in which the actor’s images 
are overlapped against entirely computer generated sets. Besides 
that, by lowering costs and simplifying the means of production, digital 
technology has allowed people who would’ve previously been excluded 
from filmmaking process access to this sort of enterprise. It has 
offered people who up to then had only been characters the chance 
to direct their discourse, such as it occurs with the prisoners who film 
themselves in O Prisioneiro da Grade de Ferro  and with the Beastie 
Boys Concert’s audience who became co-authors of the concert film 
Awesome, I fucking shot that!
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Some of the selected films are also examples of the interactive 
possibilities brought by the new technological paradigm, such as 
Timecode that on its DVD edition allows for the viewer to select the 
audio of which one of the four screens he/she wants to hear. Another 
example is the Brazilian feature Cafuné that was commercially 
released with two alternative endings. The festival will also screen a 
selection of shorts specially developed for new channels of exhibition, 
encompassing a retrospective selection of films by Fun Little Movies, 
a production company specialized in series for internet and mobile 
phones and also short Brazilian films that that become popular hits on 
internet video sites such as YouTube. 

The program will also feature a VJ performance entitled CineJing/
Cinema Expandido on its opening ceremony, in which Lucas Bambozzi, 
Bijari, Almir Almas, VJ Abuk and Lua Gabanini will use multiple screens 
projection to lively manipulate University short film’s images and 
the performance Engrenagem, a demonstration of the audiovisual 
narrative live-editing interface developed by Maíra Sala for Ressaca, 
the latest feature by Bruno Vianna, who will edit – live – some of its 
sequences. 

Alguns dos filmes selecionados também exemplificam as possibilidades de interatividade abertas pelo 
novo paradigma tecnológico: por exemplo, Timecode, em sua versão em DVD, permite que o espectador 
selecione de qual das quatro telas em que o filme se divide quer ouvir o áudio. Por sua vez, o longa 
brasileiro Cafuné foi lançado comercialmente com dois finais alternativos. A mostra apresenta também 
uma seleção de curtas desenvolvidos especialmente para novos canais de difusão, formada por uma 
retrospectiva do trabalho da Fun Little Movies, produtora e distribuidora especializada em seriados 
para internet e celular, e por curtas-metragens brasileiros que se tornaram campeões de audiência em 
canais de vídeo da internet, como o YouTube.
Completam a programação, ainda, uma apresentação de Cine Jing/Cinema Expandido na abertura do 
evento, na qual Lucas Bambozzi, Bijari, Almir Almas, VJ Abuk e Lua Gabanini utilizarão a projeção em 
múltiplas telas para manipular ao vivo imagens de curtas universitários, e a performance Engrenagem, 
uma demonstração da interface de edição ao vivo de narrativas audiovisuais desenvolvida por Maíra 
Sala para o filme Ressaca, novo longa de Bruno Vianna, que terá alguns de seus trechos já finalizados 
exibidos e montados ao vivo.
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Rússia/Alemanha, 2002, 35mm, cor, 99’, drama histórico
Legendas em português
Sergei Dontsov, Mariya Kuznetsova, Leonid Mozgovoy, David Giorgobiani

Shot in one long take with no cuts, it portrays 300 years of Russian 
history by means of the excursion of a diplomat through the Hermitage 
Museum in Saint Petersburg. The single sequence shot that 
constitutes the film passes across 35 museum rooms and was shot in 
only one day, after countless and exhausting rehearsals of the intricate 
choreography we see on the screen. A real milestone in contemporary 
cinema, this film would’ve been practically unfeasible if shot on film: 
only digital support allows for such a long uninterrupted shot and only 
digital cameras allow for the freedom of mobility within a single location 
required by Sokurov’s mis-en-scène. 

Russkiy KovchegArca Russa
Aleksandr Sokurov
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Filmado em apenas um longo plano sem cortes, retrata 300 anos de história da Rússia através da 
excursão de um diplomata pelo Museu Hermitage, em São Petesburgo. O único plano-seqüência 
que compõe o filme atravessa 35 salas do museu e foi rodado em apenas um dia, após inúmeros e 
exaustivos ensaios para a intricada coreografia que se vê na tela. Verdadeiro marco na história do 
cinema contemporâneo, o filme seria praticamente inviável caso fosse captado em película: apenas o 
suporte digital permite uma filmagem ininterrupta tão longa e apenas as câmeras digitais permitem a 
liberdade de movimentos dentro de uma única locação que a encenação de Sokurov requeria. 

Dia 12.09, sexta, 18h30 – SALA CINEMATECA BNDES
Dia 14.09, domingo, 21h00 – SALA CINEMATECA PETROBRAS 
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EUA, 2006, vídeo digital, cor, 89’, documentário musical
Legendas em português
Exibição em DVD 

Video record of a concert by hip hop band Beastie Boys at Madison 
Square Garden in October, 2004, in New York, assembled with images 
captured from the audience with portable digital cameras handed to 
50 fans by the producers, These were added during editing to the 
material recorded traditionally by a professional team. The result 
is a musical presentation in a brand new fashion, where the points 
of view and image textures are multiplied. At the concert, the band 
showcases a career retrospective, combining old and new songs from 
their repertoire.
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Registro do show do grupo de hip-hop Beastie Boys no Madison Square Garden em outubro de 2004, em 
Nova York, realizado a partir de imagens captadas da platéia por câmeras digitais portáteis, entregues 
pelos produtores do filme a cinqüenta fãs – às quais se somaram, na edição, ao material gravado 
de forma tradicional por uma equipe de profissionais. O resultado é o registro de uma apresentação 
musical de maneira totalmente inédita, no qual se multiplicam os pontos de vista e as texturas da 
imagem. Na apresentação, a banda faz uma releitura de sua carreira, mesclando músicas novas e 
antigas de seu repertório.

Dia 11.09, quinta, 19h00 – SALA CINEMATECA BNDES
Dia 13.09, sábado, 17h30 – SALA CINEMATECA BNDES 

Awesome, I Fucking Shot That!
Adam Yauch
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EUA, 1999, 35mm, cor, 86’, terror
Legendas em português
Heather Donahue, Joshua Leonard, Michael C. Williams, Bob Griffith

Using strictly subjective takes with no cuts, the film emulates a 
supposedly found videotape with images made by three young 
people who have disappeared on the Black Hills forest, where they 
were shooting a documentary about local legend “Blair Witch”. With 
massive promotion on internet sites, attempting to disguise its fictional 
character, it became a tremendous box office success achieving the 
highest earnings in the history of independent film. 

The Blair Witch ProjectA Bruxa de Blair
Daniel Myrick e Eduardo Sánchez
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Contendo apenas tomadas subjetivas sem cortes, o filme simula a aparência de uma filmagem – 
supostamente contida numa fita encontrada pelos produtores – realizada por três jovens desaparecidos 
na floresta de Black Hills, onde rodavam um documentário sobre a lenda local da Bruxa de Blair. 
Divulgado massivamente por meio de sites de internet, buscando ocultar do público o caráter ficcional 
de sua narrativa, acabou se tornando um imenso sucesso de bilheteria, com a maior arrecadação da 
história para um filme independente. 

Dia 10.09, quarta, 21h30 – SALA CINEMATECA PETROBRAS
Dia 12.09, sexta, 16h00 – CINUSP “PAULO EMÍLIO”
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Brasil, 2006, 35mm, cor, 73’, drama
Exibição em DVD
Priscila Assum, Lúcio Andrey, Dilma Lóes, Carlo Mossy, Branca Messina

A love story between to kids from different social classes: a resident of 
Favela da Rocinha and an upper middle class girl. The film was made 
available for free download on the internet the same day it was released 
in theatres with alternative versions – so that the 35 mm copies had 
a different ending than their digital counterparts. The internet version 
was shorter and presents a third alternative ending. The producers 
also allowed for audiences to download an extended version of the film 
to be edited at home, thus making it the first Brazilian feature available 
for download and remix.
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A história do amor entre dois jovens de diferentes classes sociais: um morador da favela da Rocinha 
e uma jovem de classe média alta. O filme foi disponibilizado para download gratuito via internet no 
mesmo dia de seu lançamento nos cinemas, em versões alternativas – de modo que as cópias em 
35mm tivessem um desfecho diferente daquele das exibições digitais. A versão para internet, por sua 
vez, é mais curta e apresenta ainda um terceiro final alternativo. Os produtores também permitiram que 
os interessados baixassem uma versão estendida do filme para posterior edição em casa, tornando-o, 
assim, o primeiro longa-metragem brasileiro disponível para download e remix.

Dia 11.09, quinta, 18h30 – SALA CINEMATECA PETROBRAS
Dia 14.09, domingo, 15h00 – SALA CINEMATECA PETROBRAS

Cafuné
Bruno Vianna
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EUA, 2008, cor, 35mm, 86’, terror
Legendas em português
Lizzy Caplan, Jessica Lucas, Michael Stahl-David, Mike Vogel

Five New York youngsters throw a going-away party for a friend the 
night a skyscraper sized monster attacks the city. Narrated in real time, 
through their home camcorders’ point of view, the film documents the 
catastrophe in an original manner, combining purposely amateurish 
cinematography and the absolute lack of a soundtrack to state of 
the art visual effects. Benefiting from the inter-textuality that digital 
media allows, the film’s plot does not end at the feature film: many 
story details are known only through fake home videos about the story 
posted on YouTube and  websites that simulate real covering of the 
occurrence. 

CloverfieldCloverfield – Monstro
Matt Reeves
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Cinco jovens novaiorquinos dão uma festa de despedida para um amigo na noite em que um monstro do 
tamanho de um arranha-céu ataca a cidade. Narrado em tempo real, sob o ponto de vista da câmera 
de vídeo caseira deles, o filme documenta a catástrofe de maneira original, combinando uma fotografia 
propositalmente amadora e a ausência absoluta de trilha sonora a efeitos visuais de última geração. 
Aproveitando a intertextualidade permitida pelas diversas mídias digitais, a trama do filme não se 
esgota no longa-metragem: diversos detalhes da história são conhecidos apenas por meio de falsos 
vídeos amadores sobre o caso postados no YouTube e de sites de internet que simulam uma cobertura 
real do evento.

Dia 10.09, quarta, 19h00 – CINUSP “PAULO EMÍLIO”
Dia 12.09, sexta, 21h30 – SALA CINEMATECA BNDES 
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EUA, 2003, 35mm, cor, 178’, drama
Legendas em português
Nicole Kidman, Lauren Bacall, Paul Bettany, James Caan, Stellan Skarsgård, Blair Brown, Jeremy 
Davies, Ben Gazzara, Philip Baker Hall, Chloë Sevigny

During the Great Depression, a fugitive finds shelter in the peaceful 
town of Dogville, and turns out victim of abuse by the town’s residents. 
Director Lars Von Trier is a fiimmaker with one of the closest relationship 
to digital cinema, having directed two films that have definitely marked 
experimentations with this format: The Idiots (1998) and Dancer in 
the Dark (2000) Shot almost exclusively in studio without sets, Dogville 
reaches a very original result in contemporary filmmaking. It is the 
first part on a trilogy dedicated to the United States, together with 
Manderlay (2005) and Washington, in production.
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Durante a época da Grande Depressão norte-americana, uma fugitiva encontra abrigo na pacata 
cidadezinha de Dogville e acaba vítima de abusos por parte dos moradores. O diretor Lars von 
Trier é um dos cineastas mais intimamente ligados ao cinema digital, tendo dirigido dois filmes que 
marcaram definitivamente as experimentações neste formato: Os Idiotas e Dançando no Escuro. 
Rodado exclusivamente em estúdio e sem cenários, o filme alcança um resultado bastante original no 
quadro do cinema contemporâneo. Trata-se do primeiro capítulo de uma trilogia do diretor dedicada 
aos Estados Unidos, da qual também fazem parte Manderlay, lançado em 2005, e Washington, ainda 
em produção.

Dia 09.09, terça, 16h00 – CINUSP “PAULO EMÍLIO”
Dia 11.09, quinta, 20h00 – SALA CINEMATECA PETROBRAS

Dogville
Lars Von Trier
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EUA, 2006, 35mm, cor, 180’, drama/suspense
Exibição em DVD
Legendas em português
Laura Dern, Jeremy Irons, Justin Theroux, Harry Dean Stanton, Diane Ladd, William H. Macy, Julia Ormond

An actress is invited to star in the remake of a Polish production that 
was never concluded, whose lead characters had been murdered 
during the shoot after falling in love with each other.
She slowly begins to mix reality and fiction. The film was recorded on 
a Sony PD-150 digital camera and took many years to its conclusion, 
with no pre-established script and constant video-blog updates made 
available on davidlynch.com. Lynch himself has repeatedly declared 
that he had no intention for this film to become a conventional feature: 
he kept shooting his ideas as they came about, as if it were a digital 
notepad. 

Inland EmpireImpério dos Sonhos
David Lynch
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Uma atriz é convidada para estrelar o remake de uma produção polonesa jamais concluída, cujos 
protagonistas foram assassinados durante as filmagens após se apaixonarem um pelo outro. Aos 
poucos, ela começa a confundir a realidade com a ficção. O filme foi gravado com uma câmera digital 
Sony PD-150 e levou vários anos para ser concluído, sem roteiro pré-estabelecido, num processo de 
constante atualização do vídeo-blog disponibilizado no site davidlynch.com. O próprio Lynch declarou 
repetidas vezes que não tinha intenção de que a obra se tornasse um longa-metragem convencional: 
o diretor apenas foi rodando suas idéias à medida que elas surgiam, como uma espécie de “bloco de 
notas” digital.

Dia 10.09, quarta, 20h00 – SALA CINEMATECA BNDES
Dia 12.09, sexta, 19h00 – CINUSP “PAULO EMÍLIO”
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Inglaterra, 2004, 35mm, cor, 71’, drama/musical
Legendas em português
Kieran O’Brien, Margo Stilley

A love relationship portrayed exclusively through a couple’s sexual 
encounters and the rock concerts they attended. Another example 
of home-video emulation, the film is a bold and quirky mix of musical 
documentary with explicit sex drama, directed by a filmmaker whose 
work has been marked by the dialogue between different capturing 
formats and by the search of new connections between documentary 
and fiction. The musical interludes between the sex sequences were 
shot at real concerts, featuring such bands as Black Rebel Motorcycle 
Club, The Dandy Warhols, Primal Scream, Super Furry Animals and 
Franz Ferdinand.
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O relacionamento amoroso entre dois jovens, retratado exclusivamente por meio dos encontros sexuais 
entre eles e dos shows de rock a que assistiram. Outro exemplo de emulação de filmagens caseiras, o 
filme é uma ousada e inusitada mistura de documentário musical com drama de sexo explícito, dirigida 
por um cineasta cuja obra é marcada pelo diálogo entre diferentes formatos de captação e pela busca 
de novas conexões entre o documental e o ficcional. Os interlúdios musicais às cenas de sexo foram 
captados em shows reais de bandas como Black Rebel Motorcycle Club, The Dandy Warhols, Primal 
Scream, Super Furry Animals e Franz Ferdinand.

Dia 10.09, quarta, 16h00 – CINUSP “PAULO EMÍLIO”
Dia 13.09, sábado, 19h00 – SALA CINEMATECA BNDES 

9 Canções
Michael Winterbottom
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Brasil, 2004, 35mm, cor, 123’, documentário
Exibição em DVD

One year prior to the deactivation of the Carandiru Penitentiary 
Complex, the inmates learn to use video cameras and document the 
daily lives of the largest prison in Latin America – whose implosion 
is registered and exhibited backwards on its anthological opening 
sequence. The film’s innovative character lies in the use of digital 
technologies to transfer to the characters the function of discourse 
creators, allowing for much of the film to be composed by images 
captured by the inmates themselves.

The Prisoner of The Iron BarsO Prisioneiro da Grade de Ferro
Paulo Sacramento
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Um ano antes da desativação da Casa de Detenção do Carandiru, detentos aprendem a utilizar câmeras 
de vídeo e documentam o cotidiano do maior presídio da América Latina – cuja implosão é registrada e 
exibida de trás para frente na antológica cena inicial. O caráter inovador da obra reside no uso que faz 
das tecnologias digitais para transferir aos personagens retratados a função de emissores do discurso, 
deixando que muito do filme seja composto pelas imagens captadas pelos próprios presos. 

Dia 10.09, quarta, 19h00 – SALA CINEMATECA PETROBRAS
Dia 13.09, sábado, 15h00 – SALA CINEMATECA BNDES
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EUA, 2008, 35mm, cor, 135’, aventura
Legendas em português
Emile Hirsch, Christina Ricci, John Goodman, Susan Sarandon, Matthew Fox, Richard Roundtree

Heir of a family with long tradition in car racing, young pilot Speed 
Racer must race a dangerous rally to save his father’s team. Adapted 
from manga comics created by Tatsuo Yoshida, the films was directed 
by the Wachowski Brothers, who had already revolutionized digital 
effects applications and multiple camera use on The Matrix (1999). On 
Speed Racer the digital effects constitute a real sample of the current 
stage in digital technology development and the possibility of blending 
live action with computer generated images. 
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Herdeiro de uma família com longa tradição nas corridas automobilísticas, o jovem piloto Speed Racer 
precisa disputar um perigoso rally para salvar a escuderia de seu pai. Adaptado da série de mangás 
e animes criada por Tatsuo Yoshida, o filme foi dirigido pelos irmãos Wachowski, os mesmos que 
revolucionaram a aplicação dos efeitos digitais e o uso de múltiplas câmeras em Matrix, de 1999. Aqui, 
os efeitos especiais se constituem numa verdadeira amostra do atual estágio de desenvolvimento da 
tecnologia digital e das possibilidades de inserção de imagens captadas pela câmera sobre cenários 
gerados diretamente no computador. Seguindo uma tendência cada vez mais comum em lançamentos 
desse tipo, o filme foi comercializado no exterior também no formato de projeção IMAX.

Dia 11.09, quinta, 19h00 – CINUSP “PAULO EMÍLIO”
Dia 14.09, domingo, 18h30 – SALA CINEMATECA PETROBRAS

Speed Racer
Andy e Larry Wachowski
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EUA, 2000, 35mm, cor, 97’, drama
Versão original sem legendas
Exibição em DVD
Stellan Skarsgård, Xander R. Berkeley, Saffron Burrows, Salma Hayek, Jeanne Tripplehorn, Glenne 
Headly, Holly Hunter, Kyle MacLachlan, Julian Sands 

Shot without cuts in real time, the film presents the life of four film 
industry- related characters whose storylines unexpectedly cross. 
A digital cinema enthusiast, director Mike Figgis presents the story 
on four simultaneous screens: on each one is a sequence-shot 
running parallel to the other three, each one following a character 
uninterruptedly. Broadening the fruition possibilities opened by his bold 
choice of style, he has staged several screenings in which he would 
lively mix the audio himself. On its DVD version, the viewer can chose at 
any given time which of the four screens’ audio he/she wants to hear. 

Timecode
Mike Figgis

Fi
lm

 E
xh

ib
it

M
os

tra
 de

 Fi
lm

es

Filmado sem cortes e em tempo real, apresenta o cotidiano de quatro personagens ligados à indústria 
do cinema cujas trajetórias se cruzam de forma inesperada. Grande entusiasta do cinema digital, o 
diretor apresenta a história em quatro telas projetadas ao mesmo tempo: em cada uma delas, o que 
se vê é um plano-seqüência simultâneo aos demais, cada qual acompanhando ininterruptamente um 
dos protagonistas. Ampliando as possibilidades de fruição abertas por sua ousada escolha, o diretor 
realizou uma série de apresentações do filme em que as faixas de áudio eram mixadas ao vivo por ele 
próprio. Na versão lançada em DVD, o espectador tem a opção de escolher a cada instante de qual das 
quatro telas quer ouvir o áudio.

Dia 10.09, quarta, 18h00 – SALA CINEMATECA BNDES
Dia 13.09, sábado, 21h00 – SALA CINEMATECA BNDES 
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Brasil, 2007, vídeo digital, cor, 100’, drama
Exibição em DVD
Cris Kessler, Paulo Rodrigues, Ana Maria Mainieri, Felipe de Paula

Comedic drama approaching the emotional and financial  difficulties 
faced by three characters: Sissi, a young college students who 
supports her widowed father and little brother under hardships, her 
aunt Martina, a housewife in conjugal crisis who finds herself attracted 
to a simple paper catcher and her husband Rogerio, an advertiser 
who’s at risk of losing his job. Shot on a mini-DV camera, with only a 
portable light kit and a DAT tape recorder, the film was simultaneously 
released in cinemas (digital projection), DVD, TV and Internet, defying 
the logics the industry-imposed windows of exhibition. 
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Comédia dramática que aborda as dificuldades afetivas e financeiras enfrentadas por três personagens: 
Sissi, uma jovem universitária que sustenta com bastante dificuldade o pai viúvo e o irmão pequeno, sua 
tia Martina, uma dona-de-casa em crise conjugal que se vê irresistivelmente atraída por um simples 
catador de papel, e o publicitário Rogério, marido de Martina, que enfrenta o risco de ser demitido de 
seu emprego. Rodado com apenas uma câmera mini-DV, um kit de luz portátil e um gravador de som 
de fitas DAT, o filme foi lançado simultaneamente nos cinemas (em exibição digital), em DVD, na TV e na 
internet, desafiando a lógica das janelas de exibição imposta pela indústria.

Dia 09.09, terça, 19h00 – CINUSP “PAULO EMÍLIO”
Dia 11.09, quinta, 21h00 – SALA CINEMATECA BNDES

3 Efes
Carlos Gerbase
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Sessão especial: curtas para internet e celular
 Special screening: internet and mobile phone short movies
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es Fun Little Movies
diversos diretores

Turbo Dates – episode # 8: Men Are From Mars (de Jocelyn Stamat e Terry Rossio, 2’)
Turbo Dates – episode # 18: Potion (de Jocelyn Stamat e Terry Rossio, 3’)
Turbo Dates – episode # 61: Goodbye to Love (de Jocelyn Stamat e Terry Rossio, 3’)
How to Scam Your Way to Free Beer and Other Bar Bets (de Todd Robbins, 2’)
Doodlez: Genesis X 2 (de Gretha Rose e Sean Scott, 2’)
Doodlez: Going for the Gold (de Gretha Rose e Sean Scott, 2’)
Nightmare Boss – episode #2: Head in the Game (de Paul Parducci, 1’)
Avery Ant and his One Minute Rant: What the Duck??? (Brain Motor Animation, 1’)

Mini Bikers – vinheta (Fun Little Movies, 30”)
Cooking’s a Drag – demo (de Randy Murray e Leigh Ann Philipps, 2’)
Spineless – Phoebe Beedledon (de Laramie Dennis, 1’)
Ms. Rabble – episode # 1: Eco Schmecko (Face2Face Animation, 3’)
The Octaginator (Fun Little Movies, 1’)
Dick Cheney Goes Hunting (ReTV, 3’)
Crack and Tort in: What If? (de Adam Scheff, 3’)
The Gill O’Reilly Factor – episode # 2: Hillary Clinton (Fun Little Movies, 2’)
Random Acts of Kindness (de Sean Nadeau e Tamara Brick, 2’)

A compilation of short films and webisodes with lenghts bewteen 30 
seconds and 3 minutes, produced by Frank Chindamo, founder of Fun 
Little Movies, a production company specialized in series for internet 
and mobile phones.

Uma coletânea de curtas-metragens e websódios, com duração entre 30 segundos e 3 minutos, 
produzidos por Frank Chindamo, criador da Fun Little Movies, produtora e distribuidora norte-americana 
especializada em seriados para exibição via internet e celular. Estão incluídos no programa:

EUA/Canadá, 2004-2008, vídeo digital, cor/pb, 33’
Versões originais sem legendas
Exibição em DVD

Dia 11.09, quinta, 16h00 – CINUSP “PAULO EMÍLIO”
Dia 12.09, sexta, 20h30 – SALA CINEMATECA BNDES 
Dia 14.09, domingo, 17h00 – SALA CINEMATECA PETROBRAS
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Sessão especial: curtas para internet e celular
 Special screening: internet and mobile phone short movies

Dia 11.09, quinta, 16h00 – CINUSP “PAULO EMÍLIO”
Dia 12.09, sexta, 20h30 – SALA CINEMATECA BNDES 
Dia 14.09, domingo, 17h00 – SALA CINEMATECA PETROBRAS

Brasil, 2006, vídeo digital, cor, 10’
Exibição em DVD

Collage animation simulating the journalistic coverage of a hypothetical 
north-american invasion of Brazil with the intent of taking over our 
natural resources. The video has become an internet phenomenon, 
with over 1.300.000 hits on YouTube.

The Day Brazil Was Invaded

Animação de recortes que simula a cobertura jornalística de uma hipotética invasão norte-americana 
ao Brasil, com o intuito de se apoderar dos recursos naturais do país. O vídeo se tornou um fenômeno 
de internet, com mais de um milhão e trezentas mil visitas no site YouTube.

O Dia em que o Brasil Foi Invadido
Abel Filho
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Sessão especial: curtas para internet e celular
 Special screening: internet and mobile phone short movies

Dia 11.09, quinta, 16h00 – CINUSP “PAULO EMÍLIO”
Dia 12.09, sexta, 20h30 – SALA CINEMATECA BNDES 
Dia 14.09, domingo, 17h00 – SALA CINEMATECA PETROBRAS

Brasil, 2006, vídeo digital, cor, 3’
Exibição em DVD
Bruno Sauer, Rachel Brumana, Rodrigo Gaion 

Another national hit on YouTube, with over 140 thousand hits, this is a 
super low budget remake of a scene from the Matrix, made by students 
of the Audiovisual course at USP. Even with very low resources and 
using a home computer the visual effects are surprisingly good.  

Matrix: Low BudgetMatrix: Baixo Orçamento
Bruno Nicko, Jotagá Crema, Eric Honda, Max Röhrig e Pedro Carvalho
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Outro sucesso nacional no YouTube, com mais de 140 mil visualizações, o vídeo é a refilmagem em 
baixíssimo orçamento de uma seqüência da superprodução Matrix, feita por alunos do curso de 
audiovisual da USP. Mesmo criados com pouquíssimos recursos, em um computador caseiro, os 
efeitos visuais surpreendem pela qualidade. 



37

São Paulo, 2006, vídeo digital, cor, 3’
Exibição em DVD
Maria Alice Vergueiro

An old lady who’s consumed marijuana for over thirty years talks about 
her experiences with the drug. This short film had tremendous mouth-
to-mouth repercussion, and when uploaded on YouTube was viewed by 
over 235 thousand people in less than a week, many of whom believed 
to be a true testimony. A real phenomenon of the digital era. 

Slap the PantherTapa na pantera
Esmir Filho, Mariana Bastos e Rafael Gomes
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Uma senhora, usuária de maconha há trinta anos, fala sobre suas experiências com a droga. O curta 
gerou uma imensa repercussão boca-a-boca e, ao ser disponibilizado no site YouTube, foi assistido por 
cerca de 235 mil internautas em menos de uma semana, muitos dos quais acreditaram tratar-se de 
um depoimento verídico. Um autêntico fenômeno cultural da era digital.

Sessão especial: curtas para internet e celular
 Special screening: internet and mobile phone short movies

Dia 11.09, quinta, 16h00 – CINUSP “PAULO EMÍLIO”
Dia 12.09, sexta, 20h30 – SALA CINEMATECA BNDES 
Dia 14.09, domingo, 17h00 – SALA CINEMATECA PETROBRAS
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Cine Jing/Cinema Expandido Cine Jing / Expanded Cinema

Apresentação comandada pelos video artistas Lucas Bambozzi, Bijari, Almir Almas, VJ Abuk e Luaa 
Gabanini, com filmes produzidos por escolas de cinema e audiovisual brasileiras:
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Dia 09.09, terça-feira, 20h00
tuesday

O Giro da Praça da Inglaterra (2007)
Julia Centurião, Lidiane Borges, Rafael Jardim, Clarissa Rebouças, Carine Barreto e Luciane Santana
Curso de Comunicação Social - Habilitação Cinema e Vídeo - Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC, Salvador - BA
Onde Fica (2008)
Dedeco Macedo e Lara Belov
Curso de Comunicação Social - Habilitação Cinema e Vídeo - Faculdade de Tecnologia e Ciências - FTC, Salvador- BA
A Pisadeira (2007)
Ricardo Carneiro
Departamento de Audiovisual e Publicidade - Faculdade de Comunicação Social - Universidade de Brasília (UnB)
A Vingança Da Bibliotecária (2005)
Santiago Dellape
Departamento de Audiovisual e Publicidade - Faculdade de Comunicação Social - Universidade de Brasília (UnB)
Lúmen (2007)
Wilian Salvador
Departamento de Fotografia e Cinema - Escola de Belas Artes - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Sorria, Moribunda! (2008)
Clarissa Paiva
Depto. de Cinema e Vídeo - Instituto de Artes e Comunicação Social - Universidade Federal Fluminense (UFF)
O Retorno Da Lua (2006)
Tobias Rodil
Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual - Cinema e Vídeo Faculdade de Comunicação Social - Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

Game Over 3: The Final Experiment (2008)
Bruno Eizo
Curso de Imagem e Som - Departamento de Artes - Universidade Federal de São Carlos UFSCAR
Alphaville 2007 D.C. (2007)
Paulinho Caruso
Departamento de Cinema (Habilitação em Cinema) - Faculdade de Comunicação - Fundação Armando Álvares 
Penteado - FAAP
O Pensador (2008)
Fábio Moreira de Aguiar
Curso de Bacharelado em Audiovisual do Centro Universitário - Senac
Estória Da Figueira (2006)
Julia Zakia
Curso Superior do Audiovisual - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão - Escola de Comunicação e Artes - 
Universidade de São Paulo - USP
Outro (2006)
Daniel Salaroli 
Curso Superior do Audiovisual - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão - Escola de Comunicação e Artes - 
Universidade de São Paulo - USP
Honra Lavada Com Sangue (2007)
Antonio Linhares e Arthur Warren
Curso Superior do Audiovisual - Departamento de Cinema, Rádio e Televisão - Escola de Comunicação e Artes - 
Universidade de São Paulo - USP

Live performance conducted by video artists Lucas Bambozzi, Bijari, 
Almir Almas, VJ Abuk and Lua Gabanini, with films produced at Brazilian 
Film and Audiovisual schools.
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“Engrenagem”Engrenagem
Demonstração de interface de edição ao vivo para filmes narrativos desenvolvida por Maíra Sala para o 
longa-metragem Ressaca de Bruno Vianna.

Bruno Vianna (Brasil) trabalha com cinema e meios portáteis. Dirigiu 4 curtas-metragens entre 1994 
e 2003, e lançou seu primeiro longa-metragem, Cafuné, em 2006. Tem trabalhos em mídias digitais 
como Palm Poetry, em poesia interativa para PDA’s e Invisíveis, de realidade aumentada para celulares. 
Graduado em cinema pela Universidade Federal Fluminense e Mestre em artes digitais pelo Interactive 
Telecommunications Program – New York University (ITP-NYU).

Demonstration of a live editing interface for narrative films developed 
by Maíra Sala for the feature film Ressaca by Bruno Vianna.

Bruno Vianna (Brazil) works with film and portable means. He’s 
directed 4 short films between 1994 and 2003, and released his 
first feature Cafuné in 2006. He has works in digital media such as 
Palm Poetry , interactive poetry for PDAs, and Invisíveis, augmented 
reality for mobile phones. He graduated from the Cinema program 
at Universidade Federal Fluminense and got a Masters in  Digital 
Arts from the Interactive Telecommunications Program – New York 
University (ITP-NYU).

Perform
ances

Perfom
ances

12.09, sexta-feira,17h30
friday



40

Pr
og

ra
m

 G
rid

Gr
ad

e H
or

ár
ia 

17h00

17h30

18h00

18h30

19h00

21h00

21h30

20h30

20h00

16h00

15h00

14h30

10h00

CINUSP
Curtas para Internet e Celular

CINUSP
9 Canções

CINEMATECA PETROBRÁS
O Prisioneiro da Grade de Ferro

CINEMATECA PETROBRÁS
A Bruxa de Blair

CINUSP
Clover Field - Monstro

CINEMATECA BNDES
Império dos Sonhos

CINEMATECA PETROBRÁS
DogVille

CINEMATECA PETROBRÁS
Cafuné

CINEMATECA BNDES
Timecode

CINUSP
3 Efes

Cine Jing/Cinema Expandido
Cine Jing / Expanded Cinema

CINUSP
Dogville

Mesa 4 / Panel 4Mesa 2 / Panel 2

Mesa 1 / Panel 1 Mesa 3 / Panel 3

CINEMATECA BNDES
3 Efes

09.09 terça-feira tuesday 10.09 quarta-feira wednesday 11.09 quinta-feira thursday

CINEMATECA BNDES
Awesome, I fucking Shot That!

CINUSP
Speed Racer
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CINEMATECA BNDES
9 Canções

CINEMATECA BNDES
Awesome, I fucking Shot That!

CINUSP
A Bruxa de Blair

CINEMATECA BNDES
O Prisioneiro da Grade de Ferro

CINEMATECA BNDES
Arca Russa

CINEMATECA BNDES
Clover Field - Monstro

CINUSP
Império dos Sonhos

CINEMATECA PETROBRÁS
Speed Racer

CINEMATECA PETROBRÁS
Arca Russa

CINEMATECA PETROBRÁS
Cafuné

ENGRENAGEM

Mesa 6 / Panel 6

Mesa 5 / Panel 5

CINEMATECA BNDES
Timecode

CINEMATECA BNDES
Curtas para Internet e Celular

CINEMATECA PETROBRÁS
Curtas para Internet e Celular

12.09 sexta-feira friday 13.09 sábado saturday 14.09 domingo sunday

Program
 Grid

Grade Horária
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Adriana Castillo
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