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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 2017 foi marcado pela busca de uma maior
internacionalização em termos de parcerias para o festival
e novos encontros para uma ampliação em termos de
cooperação.
No Brasil dedicou-se a associação a localizar novos
parceiros que pudessem trazer estabilidade financeira
à Kinoforum e, por conseguinte, ao festival. Destacamos
que tal esforço terá continuidade em 2018
Segue um breve resumo das atividades realizadas no ano
de 2017.
Presidente: Esther Hamburger
Vice-Presidente: Jean-Claude Bernardet
Diretora Executiva: Vânia Silva

OFICINAS
KINOFORUM
DE REALIZAÇÃO
AUDIOVISUAL
As Oficinas Kinoforum de Realização Audiovisual, que em 2017
celebraram seus 16 anos de existência, 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.
Número total de
Participantes

1642

Vídeos
Produzidos

292

O projeto passa 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.
Entre os principais objetivos podemos destacar alguns conceitos
do projeto:
• Aproximar a população da linguagem audiovisual, como
forma de expressão popular, visando à democratização dos
meios de acesso, fruição e criação;
• Estimular o interesse e viabilizar a apropriação dos
participantes nos assuntos e práticas referentes à produção
cultural e audiovisual como um todo;
• Incentivar e apoiar a articulação produtiva de grupos de ação
sociocultural independentes;
• Promover o compartilhamento de conhecimentos sobre as
especificidades da linguagem audiovisual, visando à formação
crítica dos participantes acerca dos produtos audiovisuais a que
têm acesso e que podem produzir;
• Trazer, a partir da ampliação de repertório cultural que o
projeto prevê, novas formas de compreensão da realidade,
de expressão e de interação dos participantes com suas
comunidades e com o espaço público.
Locais

75

MÓDULO I SPCINE – CEU TRÊS LAGOS
Realizada com correalização Spcine e Secretaria Municipal de Cultura entre 11 de
fevereiro e 12 de março de 2017.

“PERIFACINE” - 4’
Cinema gera o exercício da observação de um
mundo amplo e plural, colorindo a capacidade de
nos fazer ver a vida pelo olhar do outro.

“CURTA LINGUAGEM” - 5’
Como a arte periférica e sua linguagem
influenciam as vidas dos artistas do Grajaú.
Qual o poder da palavra?

“ELAS EM FOCO” 5’
Na periferia de SP, mulheres ocupam a cena
artística, ultrapassando as fronteiras impostas
pelo patriarcado.

“SONHADOR AMBULANTE” 5’
Em busca de seus sonhos, ambulante relata as
dificuldades do trabalho informal.

MÓDULO II SPCINE – CENTRO
Realizada entre 22 de outubro e 13 de novembro com correalização da Spcine

“PAULICEIA MARGINAL” - 10’
Através de poesias e fragmentos visuais da
cidade, as visões, experiências e dificuldades
enfrentadas pela população de rua em São Paulo.

“DOMINGO É DIA DE ROUPA BONITA” - 12’
João é um garoto de família religiosa.
Inconformado com a situação financeira dos
pais, rouba o dízimo da igreja.

“A VINGANÇA DOS GÓTICOS” - 10’
O coveiro do cemitério decide por fim as
invasões de jovens góticos, dando um susto
neles. Os góticos dão o troco numa divertida
corrida pela conquista do território.

PUBLICAÇÕES
GUIA ONLINE DE FESTIVAIS
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. Atualizado anualmente, o guia
contou em 2017 com mais de 56 mil acessos de 30 mil usuários, com duração média de 6 minutos por acesso.

CATÁLOGO VIRTUAL OFICINAS KINOFORUM

No Catálogo Interativo das Oficinas Kinoforum, atualizado a cada oficina, 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. Em 2017 incorporamos a opção de busca por palavra-chave, nomes de membros da equipe e adicionamos
projetos especiais, infanto juvenis e a seção Na Mídia.

LIVRO - HUMOR EM TEMPOS DE CÓLERA

Em tempos de crise econômica e polarização política, os ânimos se exaltam. O humor então funciona como válvula de
escape, alívio cômico e também como potente arma de crítica e questionamento social. Esta é a discussão que esse livro,
editado especialmente a partir do tema do 28o Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo, propõe.
Reunindo textos de Janaína Fischer, Sávio Leite, César Cabral, Ulisses Mattos, Gustavo Suzuki, Cacau Protásio, Guilherme
Freitas e Pedro Rothe a partir da pergunta geral: “Como você vê o humor hoje?”, o livro editado por Lizandra Magon de
Almeida foi impresso com apoio do Sesc SP.

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

