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Festival internacional de curtas metragens

Oficinas de Realização Audiovisual

Atividades em parceria

Projetos online e publicações

Intercâmbio Internacional

Criada em 1995, a Associação Cultural Kinoforum,
entidade sem fins lucrativos, realiza atividades e
projetos e apoia o desenvolvimento da linguagem e
da produção cinematográfica com destaque para a
promoção do audiovisual brasileiro.
É responsável por diversas atividades como o
Festival Internacional de Curtas Metragens de
São Paulo, as Oficinas Kinoforum de Realização
Audiovisual, o Guia Kinoforum de Festivais
Audiovisuais, entre outras e por uma base de
dados e referências com mais de 50.000 títulos
nacionais e internacionais com foco no formato
curta metragem.
Em intercâmbio com associações e eventos
nacionais e internacionais, promove a divulgação
do audiovisual brasileiro e latino americano.
O ano de 2016 trouxe novos desafios, superados
mais uma vez graças aos patrocínios e apoios de
diversas empresas privadas e entidades públicas
que, além de apostarem em nossos projetos,
acreditaram n˜åo só no cinema nacional, mas
principalmente no poder transformador da cultura.
Segue um breve resumo das atividades realizadas
no ano de 2016.
Presidente: Esther Hamburger
Vice-Presidente: Jean-Claude Bernardet
Diretor Executivo: Ricardo Dias

27º FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CURTAS-METRAGENS
DE SÃO PAULO
Com o tema “O Estado do
Mundo”, a edição destaca filmes que
tratam de questões sociais, políticas e
comportamentais que estão presentes
em nosso dia-a-dia, como a censura e a
liberdade de expressão, imigrações e a
xenofobia, os direitos e a violência contra
as mulheres, a acessibilidade e a inclusão
das diferenças.
A seleção dos filmes que compôs a
programação de linha do festival na sua
28 edição revelou uma maior presença
feminina, tanto nos enredos como atrás
das câmeras. A quebra de paradigmas
da dramaturgia presente nos curtas
metragens mais uma vez pontuou a

programação internacional. Os Programas
Brasileiros foram também marcados pela
representatividade de gêneros, etnias e
culturas. Entre as temáticas destacouse a questão indígena, discutida em
diferentes curtas.
A 27ª edição Festival Internacional
de Curtas-Metragens de São Paulo
apresentou 18 Programas Especiais.
Entre eles, o programa Diferente Como
Todo Mundo que tratou da inclusão das
diferenças, a Coleção Canal+: Desenhar
é Preciso com animações que tratam de
liberdade de expressão. Uma programação
dedicada ao Infanto juvenil marcou sua
presença com grande sucesso de público.

Filmes Inscritos

3553

Países
Participantes

65

Salas Exibidoras

6

-

Espaço Itaú de Cinema
Cinemateca Brasileira
Cinusp
CineSesc
MIS
Unibes Cultural

Colaboradores

12

-

AmexCid
Arte Institute
British Council
Consulado Geral da Argentina
Consulado Geral da França
Consulado Geral de Israel
Consulado Geral de Portugal
CTAV/SAV/MINC
Instituto Goethe
Swedish Film Institute
Swiss Films
UniFrance

393

Circuito Expandido

7

-

CCSP
CEU Butantã
CEU
CEU
Cinusp
Rio Claro
Ribeirão Preto

-

160

Correalizadores

6

Apoiadores

8

Sessões
Programadas

Filmes
Exibidos

Canal Brasil
Sesc TV
Canal Curta!
Tv Cultura
Portacurtas
Revista de Cinema
Nextel
29Horas

-

Cinemateca Brasileira
MIS
Secretaria Estadual de Cultura
Secretaria Municipal de Cultura
Sesc
Spcine

Parceiros

12

-

TNT
Cinecolor Brasil
FAAP
Locall
Cinusp
Dot
Unibes Cultural
Yourmama
Fedex
Effects
Mercure
Jkl

“Talvez o curta-metragem seja uma das expressões artísticas mais rápidas no sentido de
captar as erupções cotidianas do nosso mundo. E o festival, com toda sua multiplicidade
de olhares, é sem dúvida um espaço privilegiado para se tomar contato com essas
manifestações e refletir sobre as inquietações que chamam a atenção de jovens e de
consagrados realizadores”, diz Zita Carvalhosa, diretora do evento.

PROGRAMAÇÃO EM SALA
MOSTRA INTERNACIONAL
60 curtas de 40 países

MOSTRA LATINO AMERICANA
26 obras de 12 países

PROGRAMAS BRASILEIROS

MOSTRA BRASIL
49 curtas de 17 UFs

PANORAMA PAULISTA
29 curtas incluindo filmes da capital e do interior

CINEMA EM CURSO PETROBRAS
20 curtas de 14 cursos de audiovisual

OFICINAS KINOFORUM
10 curtas das oficinas de realização audiovisual para
jovens e adultos

5

PROGRAMAS ESPECIAIS
30 ANOS DE FÉMIS
CURTAS DA BERLINALE
DIFERENTE COMO TODO MUNDO
COLEÇÃO CANAL +
FEMININO PLURAL
NY PORTUGUESE SHORT FILM FESTIVAL
APRISIONADOS
O CINEMA DE KLEBER MENDONÇA FILHO
MEU PRIMEIRO MINUTO
VERBO E CORPO
PAULO EMÍLIO: OS JOVENS E SEU MESTRE
QUINZENA DOS REALIZADORES
E AGORA? LEMBRA-ME
SEMANA DA CRÍTICA
MOSTRA INFANTO JUVENIL
12 curtas e atiividades pós sessões.

ATIVIDADES PARALELAS
DESIGUALDADE DE GÊNERO NO AUDIOVISUAL INSTALAÇÃO “A INVASÃO”
UMA CONVERSA COM ELLEN TEJLE

OBRA AUDIOVISUAL DE DÁUREA GOMES

Ellen Tejle, criadora da campanha que popularizou o Teste Bechdel. compartilhou
sua experiência sobre igualdade de gênero no audiovisual, racismo e sexismo.

Foi exibida a obra da jovem fotógrafa, que combina fotografia e áudio
para abordar assédio sexual, saúde mental, homofobia, racismo,
depressão e violência urbana.

CIRCUITO SPCINE

ITINERÂNCIAS

A parceria com o Festival de Curtas de São Paulo levou a cinco CEUs e ao Centro
Cultural São Paulo uma seleção da programação do festival.

Oficinas práticas e quatro programas de curta-metragem (infantil,
juvenil, destaques e curtas do interior) foram levados a Rio Claro e
Ribeirão Preto.

PARCERIAS COM AS ESCOLAS
PROGRAMAÇÃO EM CURSO

VISIONAMENTO EM CURSO

Sessões de curtas foram exibidas em universidades a partir da curadoria feita pelos
próprios alunos a partir da programação do festival.

Alunos de cursos de cinema foram convidados a assistir aos filmes
durante o processo de seleção, votar e opinar.

CONGRESSO DO FORCINE

MAKING OF

O XII Congresso do FORCINE – Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual,
aconteceu dentro da programação do Festival. Discutiu-se as novas demandas de
ensino do setor.

O making of da 27a edição do Festival foi realizado pelos alunos do
curso de Comunicação e Multimeios da PUC-SP.

NOITE DE KINO

MONITORIA

Universitários de escolas de audiovisual são convidados a participar de uma gincana
para fazer um filme em três dias.

Todo ano universitários são chamados a participar do evento como
monitores, introduzindo-os ao ambiente de festivais.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE MÍDIA
materias
impressas

63

materias
online

163

divulgação
em rádio

divulgação
em TV

21’

24’

Mídias impressas

		

agosto/Setembro

R$ 971.624,54

Quantidade materias
Quantidade veículos
tiragem
medição por cm/col (R$)

63
25
12.251.296
1.845,41

Mesuração online

		

agosto/Setembro

Quantidade materias
Quantidade veículos
Full banner
valor por matéria (R$)
por cm/col (R$)

79
59
481,81
457,07
74,94

		

agosto/setembro

Quantidade materias
Tempo		

6
00:21:14

		

agosto/setembro

Quantidade materias
Tempo		

4
00:24:47

R$ 52.882,28
Televisão

R$ 124.570,08
Rádio

R$ 119.973,20

OFICINAS
KINOFORUM
DE REALIZAÇÃO
AUDIOVISUAL

Número total de
Participantes

1607

Vídeos
Produzidos

289

As Oficinas Kinoforum de Realização Audiovisual
foram criadas para despertar o interesse e
proporcionar o acesso à fruição e à criação
cultural, promovendo a realização de produtos
audiovisuais por jovens distantes dos grandes
centros de circulação cultural, assim como a
veiculação gratuita dessa produção em festivais,
eventos e na internet.
Para isso, oferece encontros teóricos e práticos
que abrangem todo o processo de produção
audiovisual, com acompanhamento profissional
em todas as etapas.
O projeto é realizado desde 2001 passando a
marca de 60 oficinas realizadas e já proporcionou
a mais de 1.500 jovens a possibilidade de
elaborar, dirigir, produzir e fotografar curtas
digitais a partir de suas próprias ideias. O
público alvo são os jovens (de 18 a 25 anos)
interessados no campo audiovisual, sem
necessidade de experiência prévia na área.
O projeto pretende atender especialmente a
população carente das comunidades da periferia
da cidade de São Paulo.

Locais

74

TEMPORADA 2016
MÓDULO II 2016 - REGIÃO CENTRAL
Realizada com patrocínio da Secretaria Municipal de
Cultura entre 18 de janeiro a 27 de março.

“MC Mone” - 10’
Simone é funkeira e defende a causa das mulheres.
Convidada por um produtor musical, a fazer músicas
sensuais, fica dividida entre a necessidade financeira e
as suas convicções pessoais.

“1972” - 9’
Adalberto vive assombrado pelo passado político de
seu País enquanto se esconde atrás do balcão de um
bar.

“Joel” 10’
Joel é imigrante haitiano, vive em São Paulo como
orientador social de outros imigrantes e enfrenta
diariamente a distância da família, a opressão e
preconceito em seu trabalho.

MÓDULO I SPCINE – CEU PERUS

Realizada entre 22 de outubro e 13 de novembro com
patrocínio da Spcine

“ALOIS” - 5’
André acorda em uma casa e não se lembra de nada.
Enclausurado, começa a busca para descobrir quem é,
quem mais está ali e porque não se lembra de nada
sobre sua vida.

“Quem é você?” - 5’
Quando a rotina e o stress nos distanciam do outro e
de nós mesmos

“Cicatrizes” - 5’
Situações do cotidiano de mulheres periféricas
evidenciam as cicatrizes deixadas por relacionamentos
abusivos.

MÓDULO I SPCINE – CEU TRÊS LAGOS
Inscriçoes abertas em dezembro de 2016 para Oficina a ser realizada entre 11 de
fevereiro e 12 de março de 2017 com o patrocínio da SPCine
“Jovens Talentos” - 5’
Um olhar sobre a arte periférica, da ponte para cá, e os
obstáculos enfrentados pelos talentos escondidos no
bairro de Perus.

PUBLICAÇÕES
GUIA KINOFORUM
O lugar onde realizadores, produtores, agentes de mercado, filmes e festivais se encontram!
Desde 1999, o Guia Kinoforum de Festivais Audiovisuais acompanha o desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro,
aproximando os filmes e vídeos dos festivais que se espalham pelo mundo.

WEBDOC OFICINAS KINOFORUM
Para celebrar os 15 anos das Oficinas Kinoforum de Realização Audiovisual, compartilhamos nosso rico acervo de vídeos
neste Catálogo Interativo. Ele é fruto de uma parceria que surgiu em 2015 durante o Festival Internacional de Curtas
Metragens de São Paulo, quando foi realizado um workshop de webdocumentário ministrado pelo Bug404 (bug404.net).
Dessa experiência nasceu o Crop Coletivo, grupo centrado na produção e reflexão de narrativas interativas, e parceiro
fundamental nesta iniciativa. No Catálogo Interativo das Oficinas Kinoforum – 15 anos é possível acessar todo o conteúdo
produzido pelo projeto de maneira dinâmica, navegando por uma linha do tempo ou pelos locais onde ocorreram as oficinas.
São múltiplas as possibilidades: assistir aos filmes, acessar informações específicas das produções, ler publicações da
Kinoforum e conhecer mais de perto, por meio de depoimentos, alguns alunos e instrutores que fazem parte da história do
projeto.

INTERCÂMBIO INTERNACIONAL
PREMIO ITAMARATY

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
SUR LE HANDICAP

Concedido pelo Ministério das Relações Exteriores ao curta-metragem Quando os
dias eram eternos, apresentado no Festival de Curtas, para incentivar a carreira do
realizador e promover o cinema nacional em âmbito internacional.

Em parceria com o Festival, que acontece em Cannes e está indo para
sua segunda edição, o Festival de Curtas de São Paulo teve carta
branca para exibir uma seleção de curtas-metragens com a temática
da deficiência, posteriormente intitulada “Diferente como todo mundo”.

MICSUR EM BOGOTÁ

CLERMONT-FERRAND

Foi no evento de empreendedorismo cultural realizado na Colômbia que a Associação
Cultural Kinoforum levou adiante sua nova empreitada: a distribuição e promoção
de curtas-metragens. Três programas exibidos no Festival representaram o acervo
no Micsur: Feminino Plural, Diferente como Todo mundo e Os Favoritos do Público.

A Kinoforum esteve presente em 2016 no maior festival do mundo
dedicado exclusivamente ao formato do curta-metragem, o de
Clermont-Ferrand, na França, onde também montará um estande para
enaltecer os curtas brasileiros no ano de 2017.

SEMANA DA CRITICA E QUINZENA DOS REALIZADORES
Mantida essa parceria que nos permite exibir a cada ano os programas de curtas exibidos em Cannes.

CÓDIGO DE ÉTICA
O Código de Ética e Conduta (“CÓDIGO”) da Associação Cultural Kinoforum
(“KINOFORUM”) contempla os principais elementos que devem estar
presentes nas relações dessa Associação Cultural com as demais partes
interessadas:
• Ética
• Responsabilidade
• Comprometimento
• Inovação
• Qualidade
• Solidariedade
• Transparência
As disposições do presente CÓDIGO aplicam-se: (a) à diretoria executiva
e seu quadro profissional, (b) aos coordenadores de comitês e grupos de
trabalho, (c) aos associados, bem como a (d) fornecedores, (e) parceiros
de negócio e (f) terceiros não integrantes da Kinoforum, mas que mantém
relacionamento com a entidade.
O CÓDIGO é composto por princípios éticos e normas de conduta, devendo
ser uma referência para as decisões e ações de todas as partes envolvidas,
independentemente do nível hierárquico. A adesão e o cumprimento do
CÓDIGO são condições essenciais para participação na Kinoforum. Incumbe a
todos observá-lo e estendê-lo à sua cadeia de relacionamentos. O CÓDIGO
poderá passar por revisões, sempre que se julgar necessário e adequá-lo
aos
objetivos da Kinoforum. O CÓDIGO é mandatário no modo de atuação da
KINOFORUM que deve pautar-se pelos seguintes princípios:
• Realizar todo trabalho com responsabilidade, zelo e transparência;
• Valorizar a diversidade de pensamentos e opiniões;
• Conduzir as relações com integridade, equidade, cooperação e
respeito mútuo;
• Não tolerar qualquer tipo de discriminação – seja de nacionalidade,
gênero, religião, cor, classe social ou relacionada a qualquer outra
característica pessoal;
• Respeitar a legislação do país e as normas, políticas e procedimentos,
constantes no Estatuto Social, Regimento Interno e Código de Ética
e Conduta da Kinoforum;
• Defender os interesses dos Associados.
• Manter sigilo sobre informações relativas aos Associados ou a
trabalhos desenvolvidos na Kinoforum, não os utilizando em qualquer
forma
de benefício próprio;
• Estar aberto a parcerias e à construção de relações mutuamente
benéficas;
• Ter compromisso com as causas da Kinoforum e buscar excelência
na ação;
• Ser defensor dos princípios de sustentabilidade, agindo com
responsabilidade econômica, social e ambiental na consecução das
atividades
associativas;
• Ter plena consciência da sua responsabilidade por ser uma entidade
cultural que promove a integração de pessoas e pensares.
A KINOFORUM repudia qualquer forma de preconceito, discriminação,
assédio e corrupção:
• A KINOFORUM valoriza e respeita a diversidade e a inclusão
social. Por esse motivo, busca adaptar seus processos de trabalho,
ambientes
e equipamentos para que todos tenham acessibilidade as suas
instalações,

• A KINOFORUM não promoverá evento que tenha fins políticos e
também será vedado a sua participação eventos que possam induzir
danos ambientais, que exponham de forma preconceituosa a criança
e o adolescente, que provoquem constrangimento, humilhação e
exclusão de
indivíduos e grupos.
• Compete a todos os associados disseminar o CÓDIGO entre os
profissionais envolvidos nos projetos bem como receber e apurar
possíveis
denúncias e monitorar a observância aos princípios e normas do
CÓDIGO. Se algum profissional ou Associado se sentir discriminado,
poderá
recorrer à Diretoria que apurará o caso.
• Se for verificado um comportamento que envolva preconceito,
discriminação ou assédio, por parte de um profissional da Kinoforum
ou
de um Associado, a Diretoria Colegiada, apoiada pelo Estatuto
da Entidade, poderá estabelecer sanções e, dependendo do caso,
recomendar a
expulsão da parte envolvida dos quadros da Kinoforum.
A KINOFORUM repudia toda e qualquer forma de corrupção, favorecimento,
extorsão e propina, e na arrecadação de recursos visa sempre atentar
e contribuir com a lisura das instituições com as quais se relaciona, o princípio
de economicidade e competência nas despesas efetuadas e a devidas
prestação de contas. Sua administração é regidapelos seguintes princípios:
• Caso os recursos captados sejam públicos, que o ente público
donatário obedeça os princípios basilares que regem a administração
pública,
tais como: legalidade (o repasse deve decorrer de lei que o autorize),
impessoalidade (deve possuir finalidade pública e não relacionada com
interesse privado), moralidade (lícito – honesto), publicidade (a
sociedade tenha acesso a todos os parâmetros da contratação) e
eficiência (presteza
– resultado).
• Observar se o ente público contratante atende aos ditames da Lei
8.666/93, que impõe requisitos a contratação de ONGs sem licitação,
ou
seja, a) ter em seu estatuto ou regimento ao menos uma das
seguintes finalidades: pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional,
recuperação
social do preso ou ofereça serviços de pessoas portadores de
deficiência física; c) praticar preço de mercado; d) possuir reputação
ilibada; e) possuir natureza singular e notória especialização na
atividade.
• O recurso captado para promoção de suas atividades, seja ele
público ou privado, deve estar relacionado com os fins sociais da
entidade e
qualquer contrapartida não poderá ser exigida pelo donatário que
contrarie os princípios acima enaltecidos
• A entidade está investida de expertise capaz de autorizar a parceria
em detrimento de outras e os valores envolvidos estão paritários com
os de mercado
• A contabilização e controle financeiro dos patrocínios são segregados
das demais receitas, para fins de se facilitar à prestação de contas
públicas.
Versão atualizada em 15 de março de 2016

11 3034 5538
info@kinoforum.org
www.kinoforum.org
Av. Dr. Vieira de Carvalho, 192/101
República - São Paulo- SP

