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Festival internacional de curtas metragens

Oficinas de Realização Audiovisual

Projetos online e publicações

Intercâmbio Internacional

Criada em 1995, a Associação Cultural Kinoforum, entidade
sem fins lucrativos, realizada 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 2019 teve como tema “AS DIVERSAS TELAS DE
EXIBIÇÃO, E AS MANEIRAS DE OLHAR”. O Festival reuniu filmes
que ajudam a explicar a questão do olhar e como este, ao
longo dos anos, se transformou e como a tecnologia cria novas
narrativas.

Presidente: Esther Hamburger
Vice – presidente: Jean-Claude Bernardet
Diretora Executiva: Vânia Silva

Com o tema “AS DIVERSAS TELAS DE EXIBIÇÃO E
AS MANEIRAS DE OLHAR”, a 30ª edição apresentou
filmes que ajudaram a explicar a questão do olhar, e
como este, ao longo de anos, se transformou e como
a tecnologia cria novas narrativas. Em que ponto
estamos, e para onde vamos?
A programação foi dividida em Mostra Internacional,
Latino Americana, Programas Brasileiros, incluindo
uma Mostra Competitiva, a recém criada Mostra
Limite, voltada a trabalhos experimentais, os filmes
oriundos de Oficinas de Realização Audiovisual e
filmes destinados ao público infantil.
Além da exibição de filmes o festival incluiu debates
e workshops, lançamento de livros e publicações
independentes.
Completando o marco histórico de 30 edições, o
Festival continua, depois de tantos anos, como um
espaço privilegiado para se tomar contato com
essas manifestações e refletir sobre as inquietações
que chamam a atenção de consagrados e de novos

realizadores. Mergulhamos no universo do curta
metragem e das novas possibilidades narrativas a
partir dos 324 curtas, 17 filmes em Realidade Virtual e
4 jogos que foram apresentados nesta edição.
A Mostra Limite trouxe três programas que misturaram,
pela primeira vez, filmes brasileiros, latino-americanos
e internacionais dos demais continentes. Foram 21
filmes exibidos que trouxeram a essência rebelde e
inquietante do formato curta-metragem.
A Mostra Internacional realizou uma viagem pelo
mundo, exibindo 61 filmes vindos de 38 países,
selecionadas entre mais de 2900 curtas, com temas
atuais e muito atentos aos movimentos sociais e
culturais contemporâneos.
A Mostra Latino-Americana destacou, em seus 24
filmes selecionados, uma variedade de temas e
experimentações que oferecem uma janela preciosa
da cultura do continente ao público brasileiro. Os
temas mais explorados foram as diferentes relações
entre povos, culturas e lugares.

OS NÚMEROS DO FESTIVAL
Filmes Inscritos

Países
Participantes

Filmes
Exibidos

Sessões
Programas

3.892

53

324

177

Salas Exibidoras

8

- CCSP
- Cine Olido
- Cinemateca Brasileira
- Sala BNDES
- Sala Petrobrás
- CineSesc
- Cinusp
- Espaço Itaú de Cinema
- MIS

Realização

Circuito SPcine

4

-

CCSP
CEU Caminho do Mar
CEU Perus
CEU Vila Atrlântica

7

- Associação Cultural Kinoforum
- Cinemateca Brasileira
- Cinematográfica superfilmes
- MIS
- Secretaria de cultura e
economia criativa do Estado de
São Paulo
- Secretaria Especial da Cultura
do Ministério da Cidadania
- Sesc

Colaboradores, Apoiadores e Parceiros

28

- 29Horas
- British Council
- CTAV/SAV/MINC
- Canal Brasil
- Canal Curta!
- Centro Cultural Coreano
no Brasil
- cine color
- Cinusp
- Consulado Geral da França

- CTR
- Dot
- Effects
- FAAP
- Hotel Heritage
- Instituto Goethe
- Le Monde Diplomatique
Brasil
- Locall
- Ministério das Relações
Exteriores

Um panorama de 117 filmes compôs a seleção dos Programas
Brasileiros de 2019, com uma nova organização este ano.
Nosso passeio pela cinematografia nacional começa pela
Mostra Competitiva, elegendo pela primeira vez um júri
especializado que concedeu o troféu Kinoforum de melhor
curta-metragem brasileiro. Seguida pela Mostra Brasil, com
dez programas selecionados a partir dos filmes inscritos e o
Cinema em Curso, dedicado a filmes produzidos em escolas
de audiovisual. Completando a programação, uma sessão
dedicada a filmes produzidos em oficinas de realização
audiovisual, incluindo os filmes das Oficinas Kinoforum, que
completaram 18 anos.
A Mostra Infantojuvenil chegou à 15ª edição, trazendo à tona

-

Papaya Cine
Porta curtas
Revista de Cinema
Revista Piauí
Samsung
SescTV
Swiss Films
TV Cultura
UniFrance
Unitelco

a grande diversidade da produção nacional e internacional
para o gênero.
Outra novidade foram os Programas Imersivos, que se
dedicaram às janelas audiovisuais que existem para além
dos limites das telas, com os filmes 3D, a Realidade Virtual
e os Games.
A 30a edição Festival Internacional de Curtas-Metragens de
São Paulo apresentou 10 Programas Especiais entre eles uma
retrospectiva de Jorge Furtado, celebrando os 30 anos de "Ilha
das Flores", um programa que traz filmes que questionam o
papel do tempo, no cinema e nas nossas vidas, a Coreia em
Foco e um programa de celebração das línguas e tradições
nativas ao redor do mundo.

ATIVIDADES PARALELAS
Entre as atividades paralelas, o festival desenvolveu encontros, debates, ações nas escolas, dois Kinolabs (laboratórios para
apoiar o desenvolvimento de novos projetos de curtas e a orientação para o salto de produzir uma longa-metragem) e deu
continuidade ao Curta & Mercado, reunindo produtores, realizadores e players para buscar estratégias de comercialização
do curta-metragem. Os nomes dos profissionais que atuaram como tutores na realização figuram nas listas dos mais
conceituados e respeitados no Brasil e no exterior.

CURTA & MERCADO
O Curta & Mercado reuniu convidados nacionais e
estrangeiros para discutir a viabilidade comercial do
audiovisal em curta-metragem, com rodadas de negócios
entre agentes, realizadores e players, trazendo também
curadores e produtores que conversaram sobre suas
experiências no mercado, visando estimular discussões
e iniciativas rm ptol da promoção da cadeia produtiva do
audiovisual, com foco no desenvolvimento econômico e
da circulação do curta-metragem e do cinema nacional.
Os players vieram representando diversas empresas e
canais de distribuição, produção e aquisição: Arte1, Canal
Brasil, Bambu Filmes, Curta!, Elo Company, Looke, Lança
Filmes, Lira Filmes, O2 Play, SescTV, SPcine, Turner e
Tampere Film Festival.

KINOFORUM LABS
Os Kinoforum labs reuniram duas diferentes iniciativas voltadas ao
desenvolvimento, difusão e comercialização de curtasmetragens
com ações de capacitação técnica, masterclasses e workshops. Os
nomes dos profissionais que atuaram como tutores na realização
figuram nas listas dos mais conceituados e respeitados no Brasil e
no exterior.
DO CURTA AO LONGA
Laboratório de desenvolvimento de projetos dos primeiros longas
metragens idealizados por realizadoras de curtas selecionados
regularmente para o 30º Festival Internacional de curtas-metragens
de São Paulo. Este ano o "Do Curta ao Longa" foi voltado para as
realizadoras mulheres apenas
CURTA PROJETOS
Laborátorio de desenvolvimento de projetos audiovisuais de curta
metragem de ficção.

RELATÓRIO DE MÍDIA
Total de vezes que tweets contento a
hashtag #30curtakinoforum, foram vistos
de 15 de agosto a 1 de Setembro.

93.4K

Envolvimentos com conteúdos publicados
na página do Facebook (usuários únicos).

269.142

Valoração
total

R$13.652.341,00

OFICINAS
KINOFORUM
DE REALIZAÇÃO
AUDIOVISUAL
Anos de
Atuação

18
Vídeos
Produzidos

Número
total de
Participantes

1875

Oficinas
Realizadas

351 85

As Oficinas Kinofoum de Realização Audiovisual desenvolvem, desde a sua criação,
um trabalho em várias comunidades do Estado de São Paulo. O projeto, com base no
direito de acesso à fruição e a criação cultural, propõe a realização de curtas metragens
por pessoas apartadas dos principais centros de circulação cultural, a veiculação
gratuita desses curtas ao vivo e pela internet e a elaboração de novos projetos por
parte dos realizadores. Para tanto, prevê o processo de produção audiovisual com
acompanhamento profissional em todas as etapas da realização e na veiculação dos
produtos finais. Neste ano de 2019 as Oficinas Kinoforum completaram 18 anos e para
comemorar foram oferecidas várias oficinas neste ano.
Módulo I
Tem como proposta pedagógica a iniciação dos alunos no decifrar os códigos de
linguagem audiovisual, estimulando a leitura crítica para aproximar o público desta
área, como forma de expressão popular, e estimular seu interesse pela produção
cultural como um todo. Em 2019 foram realizadas duas Oficinas Módulo I voltadas para
frequentadores do Centro de Referência Especializado para População em Situação de
Rua (Centro Pop) na Zona Norte da capital. Também foi realizada em parceria com o Sesc
Guarulhos uma oficina oferecida para jovens moradores da cidade de Guarulhos. Cada
Oficina Módulo I produz 4 curtas metragens durante suas atividades.
Módulo II
Este módulo foi criado a partir da demanda dos participantes para dar continuidade ao
estudo do audiovisual, oferecendo aos alunos um aprofundamento técnico e teórico
sobre a atuação na área. Assim, possibilitando a quem já teve contato com a linguagem
audiovisual uma nova experiência, com mais tempo e desenvolvimento técnico em
funções específicas como: roteiro, direção, produção, fotografia, som e edição. Neste
ano oferecemos 2 Oficinas Módulo II, em fevereiro três curtas foram realizados na
oficina com correalização com a Spcine. Em abril o Museu Penitenciário Paulista
recebeu as atividades da Oficina Módulo II "Tecnologia & Cinema para Todos", Módulos
Autônomos de Realização Audiovisual, que foi realizada através do Proac ICMS com
patrocínio da Ericsson. Cada Oficina Módulo II produziu 3 curtas metragens.
Oficinas Infantojuvenis
Neste ano foram realizadas duas oficinas infantojuvenis com o tema "Minha realidade,
meus sonhos", onde os participantes produzem curtas baseados nos seus próprios
sonhos. Em fevereiro a ONG Novos Sonhos, que atende crianças e adolescentes da
região da Cracolândia, foi parceira local do projeto, nela foram produzidos quatro curtas
metragens. No mês de agosto adolescentes da Escola Estadual Dr. Alarico Silveira, na
região da Barra Funda realizaram mais duas produções baseadas em seus sonhos.

VÍDEOS PRODUZIDOS
Módulo I – Centro Pop Vila Maria
Realizada com patrocínio da Ericsson através do ProAc Icms em dezembro de 2018

“BRASIL SÉCULO XXI” - 5'

Um retrato crítico e poético das
desigualdades sociais brasileiras.

“AMIGAS TRANS”- 6'

Da rua para os palcos!

“O LUTADOR IMBATÍVEL” - 6'
Treinar o bastante para se tornar
imbatível!

“CAMINHOS DIFERENTES” - 4'

A importância das escolhas na vida
de um ex morador de rua.

Módulo I – Centro Pop Vila Maria
Realizada com patrocínio da Ericsson através do ProAc Icms em janeiro de 2019

“TECNORUA” - 5'
O uso da tecnologia dos celulares
e aparelhos de som num albergue
para moradores de rua.

“TRANS GARI” - 6'
Para as mulheres trans, não há
dificuldade que não possa ser
confrontada com coragem e
criatividade.

“A MÃE BARBADA” - 6'
Uma mãe e seu filho estão em
pé de guerra. Uma comédia
escrachada e cheia de reviravoltas.

Módulo II– Spcine

Realizada em correalização com a Spcine entre outubro de 2018 e fevereiro de 2019

“AFETO” - 10'
Uma mulher em conflito e tensões
pessoais, foge de perseguidores,
no meio de uma mata, enquanto
procura sua amiga laura.

“ONDE A CORUJA FAZ SEU
NINHO” - 10'

O dilema de um jovem aspirante
a jogador de futebol diante do
abuso no meio esportivo.

“SORRISO NEGRO” - 11'
Tereza, mulher negra cansada
do racismo sutil vivenciado por
ela, busca força em sua cultura
ancestral.

“FRAGMENTOS DA VIDA” - 5'
Como viveria hoje "Carlitos", se
fosse um morador de rua em São
Paulo?

Oficina Infantojuvenil: Minha Realidade, Meus Sonhos

Realizada com patrocínio da Ericsson através do ProAc Icms em fevereiro de 2019

“TÔ CAINDO!” - 2'
José estava andando pela cidade
quando de repente tudo ficou azul
e ele começou a cair.

“O PORTAL DAS FLORES” - 2'
Uma garota descobre um portal
mágico, atrás de seu armário, que
a leva para lugares diferentes e
inusitados.

“O CASTELO DA LOIRA DO
BANHEIRO” - 2'

Um encontro surreal e cheio de
humor entre lendas do folclore
brasileiro.

“ACAMPAMENTO FANTASIA” - 5'

Um grupo de adolescente desfruta
das atividades do "Acampamento
Fantasia". Um ser sinistro começa
a rondar o acampamento.

Módulo II: Tecnologia & Cinema Para Todos
Realizada com patrocínio da Ericsson através do ProAc Icms em abril de 2019

“ESCURESER” - 10'

O racismo na perspectiva de duas
mulheres.

“JORNAL CARANDIRU”- 11'
Um jornal diferente, que retrata
as particularidades do bairro
Carandiru.

“TRANSIÇÃO SANGUINÁRIA”

- 10'
Um história de homofobia contra
um grupo LGBTQ+.

Oficina Infantojuvenil: Minha Realidade, Meus Sonhos

Realizada com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura em agosto de 2019

“PROCURANDO SONHOS” - 4'
Uma garota devaneia sobre
diversas profissões até que se
depara com uma que lhe comove.

“SONHOS DENTRO DE SONHOS”-

5'
Um grupo de jovens combina de
se encontrar durante seus sonhos.
Isso é possível?

Módulo I - Sesc Guarulhos

Realizada com patrocínio do Sesc em setembro de 2019

“T.O.C.” - 5'

Os desafios no cotidiano de quem
sofre com o Transtorno Obsessivo
Compulsivo.

“EU SOU E SEREI O QUE EU
QUISER SER” - 5'

A luta de uma escritora para salvar
seu livro da censura num período
de ditadura.

“NÃO PARTIMOS” - 5'
O que é morrer? O que acontece
quando passamos de uma
dimensão para outra?

“CAMINHOS ESQUECIDOS”

- 5'
Como é o fluxo de pensamentos
de uma pessoa que tem
Alzheimer?

PROJETOS ONLINE E 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 2019 com
mais de 136.535 visualizações de 38.592 usuários, com duração média de 1:40 minutos por acesso.

kinoforum.org/guia

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.

kinoforum.org/oficinas

LIVRETO: 30 ANOS DE MUDANÇAS TECNOLÓGICAS
NO AUDIOVISUAL

Aproveitando a data comemorativa dos 30 anos do Festival de Curtas, organizamos
uma coletânea de textos escritos por Zita Carvalhosa, Almir Almas, Kátia Coelho,
Tadeu Jungle, Cristina Amaral, Christian Saghaard, Marina Pecoraro e Arthur Protásio,
que falam sobre as mudanças tecnológicas ao longo desses 30 anos, e como elas
afetaram (e afetam) o fazer e o fruir cinematográficos.

AÇÕES INTERNACIONAIS
MERCADO DE CLERMONT-FERRAND
O Brasil esteve representado no Mercado do Filme Curto de Clermont-Ferrand - França, através de uma ação coordenada pela
Kinoforum, com o apoio da Embaixada do Brasil em Paris / Ministério das Relações Exteriores.
Levamos os favoritos do público da edição de 2018 do Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo: "A Mulher
da Casa do Arco-Íris", "Catadora de Gente", "Convite Vermelho", "Cor de Pele", "Estamos Todos Aqui", "Guaxuma", "O Órfão"
(vencedor do prêmio Itamaraty), "Peripatético", "Preciso Dizer Que Te Amo" e "Tenha Um Ótimo Dia".
O Mercado de Clermont é o maior evento internacional para quem deseja conhecer o mundo do curta-metragem e, sempre,
uma oportunidade inigualável de fazer intensificar o conhecimento internacional do cinema de curta-metragem brasileiro.

MERCADOS INTERNACIONAIS
No ano de 2019 a Kinoforum iniciou sua atuação junto a mercados internacionais, como forma de pensar soluções e abertura
de financiamento para seus projetos em mercados externos. Buscando o reconhecimento das principais organizações ligadas
ao desenvolvimento humano e social, tais como Unesco e ONU.

65 INTERNATIONALE KURZFILMTAGE OBERHAUSEN
A diretora adjunta, Beth de Sá Freire, participou como curadora do 65º Festival Internacional de Curtas Metragens de
Oberhausen.

PARCERIAS
30º Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo

Oficinas Kinoforum de Realização Audiovisual

Estande brasileiro no Mercado de Clermont-Ferrand

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
13.019/2014, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil,
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 3031-5522
info@kinoforum.org
www.kinoforum.org
Av. Vieira de Carvalho, 192/101
República - São Paulo- SP

