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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, realiza atividades
e projetos que apoiam 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, a Kinoforum promove
a divulgação do audiovisual brasileiro e latino
americano.
Presidente: Esther Hamburger
Vice–presidente: Jean-Claude Bernardet
Diretora Executiva: Vânia Silva

N

O Festival em sua 31ª edição foi surpreendido
pela pandemia da Covid 19 e aconteceu pela
vontade e dedicação de todos aqueles que
compõem a equipe da Kinoforum e de seus
parceiros.
Transferimos para as nossas casas a atividade
de produção e pensamento e escolhas dos
filmes. Foi uma tarefa difícil essa mudança
de ambiente, de lidar com o virtual e suas
sutilezas.
Acabou que o festival aconteceu de forma
plena trazendo a todos nós que o realizamos
uma grande alegria e a certeza de que com
amor, companheirismo conseguimos realizar.
O Curta Kinoforum foi a primeira versão
totalmente online que chegou ao Brasil.

Usufruímos do divã do streaming, mais
ou menos cinema, segundo alguns, mas a
linguagem artística é saborosa e potente
demais, superando as noções clássicas e
fornece uma resposta convincente acerca da
fruição.
Traz o novo, o belo, o provocativo, o polêmico e,
afinal, é isso o que buscamos e que queremos,
aliás, que precisamos, em nossas vidas.
"Um Festival nas plataformas". Fazer filmes é
um desafio, fazer filmes chegarem ao público,
também. Em salas de cinema, enquanto elas
são possíveis, e quando deixam de ser, a
invenção se encarrega. O deslumbramento é
obrigatório, é razão da existência.

OS NÚMEROS DO FESTIVAL
Filmes Inscritos

3.106

Países
Participantes

46

Filmes
Exibidos

Sessões de
Programas

212

43

NA PLATAFORMA INNSAEI.TV
Total de Visualizações

124,6 mil

Tempo Assistido

622 mil

Cadastrados

12.982

Colaboradores, Apoiadores e Parceiros

26

-

British Council
CTAV/SAV/MINC
Canal Brasil
Canal Curta!
cinecolor
Cinusp
Consulado Geral da França
CTR / ECA / USP
Dot

- Effects
- FAAP
- Innsaei.TV
- Instituto Goethe
- Locall
- Ministério das Relações
Exteriores
- Papaya Cine
- Playkids

O Festival teve a sua 31ª edição de forma online, via
plataformas digitais, o que proporcionou ao evento
ser acessível em todo o território nacional. O Festival
apresentou uma programação com 212 filmes,
representando 46 países de cinco continentes.
Mantendo a estrutura inaugurada em 2019 com
programas um pouco mais curtas de duração e
costurados por linhas temáticas a programação
contou com a mostra limite, mesclando filmes
brasileiros, latino-americanos e internacionais dos
demais continentes.

-

Porta curtas
Recam
Revista de Cinema
Revista Piauí
SescTV
Sudu Connexion
Swiss Films
TV Cultura
UniFrance

Em seguida, vem os tradicionais programas da Mostra
Internacional, da Latino-Americana e os Programas
Brasileiros, com uma forte Mostra Competitiva.
A Mostra Brasil e as Oficinas de Realização
Audiovisual, que reuniram filmes selecionados, em
parceria com o projeto “É nóis na fita” e as “Oficinas
Kinoforum”, completaram os programas brasileiros.
A Mostra Infanto-juvenil garantindo diversão para
crianças e adolescentes, junto aos Programas
Especiais completam a programação.

CURTA KINOFORUM ONLINE - WEBINARS
A IMPORTÂNCIA DE EXISTIR NAS TELAS
Com Claire Diao, Janaína Oliveira e Rayane Layssa

Claire Diao, Janaína Oliveira e Rayanne Layssa discutiram
a importância de existir nas telas, independentemente
da forma, gênero ou assunto proposto pelos cineastas de
hoje.

CURTAS-METRAGENS NA SALA DE AULA

Com Christian Saghaard, Marta Russo, Moira Toledo e Ralph Friedericks
Webinar com educadores e programadores audiovisuais
para professores da Rede Pública de Ensino sobre o uso
do curta-metragem e da linguagem audiovisual como
ferramenta educacional.

ANIMAÇÃO COMO CINEMA, ARTES VISUAIS E DESIGN:
INTERSECÇÕES ENTRE UNIVERSOS

Com Carla Schneider, João Paulo Schittler, Claudia Bolshaw e Antonio Fialho
A Animação como agente social tem o potencial da
linguagem audiovisual e com isso a narrativa imagética
e plural. Num mundo contemporâneo abalado por tantas
demandas, como se dá a formação em animação no Brasil?
Como instigar o animador do futuro a ampliar seus
horizontes e ao mesmo tempo lidar com os problemas
atuais, enquanto descobre a própria voz?

CAMINHOS DO AUDIOVISUAL LATINO-AMERICANO

Com Marcio Miranda Perez, María Campaña Ramia, María Marta Antin, Marilha Naccari e Roberto Blatt
Uma reflexão sobre a cinematografia da América Latina:
as colaborações, experiências, tendências e possibilidades
dos produtos audiovisuais latino-americanos e os possíveis
cenários para o cinema do continente diante de um futuro
em mutação.

CURTA KINOFORUM ONLINE - LIVES
CRIATIVIDADE EM TEMPO DE CRISE 1

Com Ana Luiza Azevedo, Laís Bodanzky e Tata Amaral

CRIATIVIDADE EM TEMPO DE CRISE 2

Com Anna Muylaert, Beto Brant, Cao Hamburger, Carla Camurati e Eliana Fonseca

PALHAÇOS APRESENTAM CURTAS PARA CRIANÇAS
Com Palhaça Felizbina e Palhaço Sonson

DO CURTA AO LONGA

Com Caru Alves de Souza e João Paulo Miranda Maria

MÍMICOS APRESENTAM CURTAS PARA CRIANÇAS
Com Mímica Felizbina e Mímico Sonson

NOITE DE KINO

Com alunos e professores de universidades participantes

CURTA EM CASA

Com os 10 realizadores escolhidos pela votação popular do projeto Curta em Casa

CRÍTICA CURTA

Com Thiago Stivaletti e alunos selecionados para a atividade

CONEXÃO USP KINOFORUM
A indagação como as universidades na área do Cinema e do Audiovisual podem contribuir para enfrentarmos desafios postos
por um mundo em ebulição, dilacerado por uma pandemia que escancarou desigualdades e ameaçado pela segregação e
pela destruição do meio ambiente.
Essa primeira edição expressa o conceito do projeto aberto à pluralidade de formas de expressão entre escolas e cineastas,
entre brasileiros e estrangeiros, entre formas e meios. Homenageando, Arlindo Machado, um pensador que rompeu
fronteiras disciplinares e incentivou a realização de novos formatos.
A Conexão USP Kinoforum é uma realização do Dep. de Cinema, Rádio e TV da USP, da Kinoforum e do MIS em parceria
com a Associação Int. das Escolas de Cinema e TV, com o Comitê Permanente de Equidade , Diversidade e Inclusão e com a
Associação Íbero Americana de Cilect (Ciba)

CINEMA, MEMÓRIA E CONSTRUÇÕES DO FUTURO
Com Esther Hamburger, Takumã Kuikuri e Viviane Ferreira

PEDAGOGIA PÓS PANDÊMICA

Com Theodore Life, Esther Hamburger, Griselda Fesler, Karla Berry, Lilian Solá Santiago,
Livia Perez e Nduka Mukambo

ARLINDO MACHADO: UMA CELEBRAÇÃO POÉTICA

Com Patrícia Moran, Almir Almas, Dudu Tsuda, Lucas Bambozzi, Lucio Agra e Marcus Bastos

A CIDADE NA TELA
Enquanto a salas de cinema e espaços culturais estavam
fechados para o público, a própria cidade se abriu para receber
exibições ao ar livre. A cidade recebeu o fascinante brilho das
salas de cinema, nas paredes dos prédios.
Diversos seminários, a partir de 2020, conhecidos como
Webinar, pois, virtualmente, aconteceram: Curtas-Metragens
na Sala de Aula; A Importância de Existir na Telas; Live do Curta
ao Longa, como encara o desafio; Animação como Cinema,
Artes Visuais e Design; Interseções entre universos.
Uma importante mesa discutiu os Caminhos do Audiovisual
Latino-Americano, refletindo a cinematografia da AméricaLatina, colaborações, experiências e possibilidades dos
produtos audiovisuais e os possíveis cenários para o futuro do
cinema diante de um futuro em mutação.

RELATÓRIO DE MÍDIA
Total de vezes que tweets contento a
hashtag #30curtakinoforum, foram vistos
durante o mês de Agosto.

138.000+

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

158.000+
Alcance total dos posts publicados no
perfil do Instagram.

353.000+

			

			
OFICINAS
KINOFORUM
DE REALIZAÇÃO
AUDIOVISUAL

19

ANOS DE ATUAÇÃO

1900

PARTICIPANTES

354

VÍDEOS PRODUZIDOS

86

OFICINAS REALIZADAS

As Oficinas Kinoforum 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.
Em 2020 devido à pandemia do Coronavírus as atividades presenciais
foram canceladas. No entanto, conseguimos promover atividades online,
com a inserção de ex-alunos em parcerias de bolsas de cursos online.
Ainda num cenário de pandemia oferecemos uma Oficina Infantil Online
e iniciamos um novo projeto de Oficina, o Módulo III.
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.
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.
Módulo III
No final do ano de 2020 iniciamos os preparativos para a Oficina
Módulo III – Empreendedorismo e Gestão Audiovisual, que conta com o
patrocínio da Spcine. Este novo Módulo tem a finalidade de desenvolver
aprendizados sobre Empreendedorismo à partir da elaboração de
Projetos Coletivos. A Oficina vai trabalhar com o conceito de Plano de
Negócio para a disseminação de conteúdos audiovisuais em Plataformas
de Mídias Digitais e atuação no mercado de trabalho.
Oficina Infantil
Neste ano foi realizada uma oficina infantil online, Fazendo Cinema
em Casa, onde as crianças receberam kits de materiais para fazerem
figurinos, cenários, objetos de cena, pinturas e maquiagens, assim
criaram e gravaram cenas de histórias em suas próprias casas. Estes
pequenos vídeos viraram um único curta que foi exibido no 31º Festival
de Curtas de São Paulo.

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.

kinoforum.org/guia

CATÁLOGO VIRTUAL OFICINAS KINOFORUM

No Catálogo Interativo das Oficinas Kinoforum, atualizado a cada temporada, 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

BLOG CRÍTICA CURTA

Resultado da atividade que ocorreu durante o 31º Festival Internacional de CurtasMetragens de São Paulo, o blog do Crítica Curta contém os textos de críticas de
diversos filmes & mostras do festival. Coordenada por Thiago Stivaletti, a atividade
resultou em 25 textos escritos pelos alunos selecionados. Todo o material pode ser
acessado no site!

kinoforum.org/criticacurta

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 e Spcine.
O Mercado oferece espaço a expositores de todo o mundo para realizarem encontros profissionais em formato de mesasredondas, fóruns que foram vários e ateliês, além de uma videoteca e onde constam todos os filmes inscritos, em terminais de
vídeo para facilitar acesso aos compradores. 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.
Levamos os favoritos do público da edição de 2019 do Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo: "Baile",
"Bonde", "Dobras", "Eu, Minha Mãe e Wallace", "Mãe Não Chora", "Marie", "Mona", "Negrum3", "Sem Asas" e "Vigia".

INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL OBERHAUSEN
Beth Sá Freire, Diretora-Adjunta, foi neste mês de dezembro de 2020, oficialmente convidada à função de Consultora do
Festival de Oberhausen, na Alemanha. A acontecer de 1 a 10 de maio 2021.

10º AESTHETICA SHORT FILM FESTIVAL
Filmes destaque do 31º Curta Kinoforum também foram exibidos no programa Brazil In The Spotlight: Vibrancy And Creativity
do 10º Aesthetica Short Film Festival - foram eles "O Jardim Fantástico", "Vai Melhorar", "Entre Nós E O Mundo", "Extratos" e
"Inabitável". O programa foi exibido online, a partir do 03/11.

PARCERIAS
31º Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo - Curta Kinoforum

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

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.

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.

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 regida pelos seguintes princípios:

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:

• 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.

• 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
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www.kinoforum.org
Av. Vieira de Carvalho, 192/101
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