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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,
projetos que apoiam o desenvolvimento da linguagem
promoção do audiovisual brasileiro.

que tornaram possível esses resultados.

premiação à entidade, merece destaque o trabalho
diferentes grupos da área audiovisual. Com o valioso
apoio do Instituto Galo da Manhã, esta consultoria foi
coordenada por uma equipe comandada por Carlota
Mingolla e foi voltada ao desenvolvimento institucional

partir das ferramentas de comunicação.
Vamos juntos em 2022 continuar essa caminhada em
torno do poder transformador do audiovisual.

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

Se na edição de 2020 o Festival
Internacional de Curtas Metragens de São
Paulo experimentou novas formas de se
comunicar e de se relacionar, nesta sua 32ª
um evento online foram amadurecidas.

Encontros

13 encontros, parte deles dialogando
diretamente com programas especiais
exibidos. Merecem destaque a segunda
edição do seminário internacional Conexão
USP-Kinoforum e o encontro “Curta &
Mercado – Plataformas de Streaming”, que

continentes do planeta, com recortes de
digitais de streaming para discutir a
todas as idades e os gostos mais diversos
cobertura de imprensa. A relação dos

Mostra Competitiva Brasileira
Mostra Brasil
Mostra Internacional
Mostra Latino-Americana

“Cinema das Mulheres Indígenas”, com
Joana Brandão, Graciela Guarani e Zita
Carvalhosa (apresentação)
“Sonoridades dos Povos Originários e
Cultura Guarani”, com Livio Tragtenberg,
Emerson Boy e Ronildo Werá Mirim

Mostra Infantojuvenil
Mostra Limite

Narrativas”, com Kleber Mendonça Filho e
Bernard Payen

Programas Especiais

“Crítica Curta”, com Thiago Stivaletti, e

Programas Especiais

“Cine Social Club”, com Filipe Barbosa e
Douglas Santos
“Experimenta – Duo Strangloscope”, com
Rafael Schilchting e Cláudia Cárdenas

com David Ken Terao
Conexão USP-Kinoforum:
Escolas de Cinema e Audiovisual Durante
a Pandemia”, com Jasmin Tenucci, Moira

na edição 2021 do festival e registram suas

Making Of, no qual uma equipe formada
por alunos e um coordenador de um curso
superior – este ano, da PUC-SP – registra
as atividades do evento e editam um vídeo

Noite de Kino, atividade que reuniu
coordenadores e alunos de cursos
audiovisuais na produção de curtas-

apresentação de Almir Almas + “Público
Midiático – Como Interferir?”, com Pablo
com apresentação de Esther Hamburger +
“Vânia Debs: Uma Mulher de Cinema”, com
Idê Lacreta, Paulo Caldas e Vera Egito
“Curta & Mercado – Plataformas de
Streaming”, com representantes das
plataformas digitais de streaming Sesc
Digital, Spcine Play, MUBI, PlayKids e Belas
Artes À La Carte, entre outras.

Única atividade presencial na programação
do festival – seguindo os protocolos
de segurança contra a Covid-19 –, uma

município paulista de Itapevi. Com apoio
como temas principais o meio ambiente
e a sustentabilidade. Os vídeos gravados

seminário internacional Conexão USPKinoforum, diversas escolas de nível superior
de São Paulo foram convidadas a participar
de duas iniciativas promovidas pelo evento:

divulgados nas redes do Curta Kinoforum e
das parcerias envolvidas.
O Cine Apecatú foi inaugurado com uma
programação de curtas-metragens para

Visionamento em Curso, no qual estudantes

continua em atividade desde agosto de
2021.

Entre os dias 21 e 25
de abril de 2021, a
forma online, gratuita
e com acesso em
todo o país, o Festival
Kinolab Tela Digital.

evento discutiu temas acerca da economia criativa dentro do setor audiovisual, dando visibilidade
no interior paulista, aldeias indígenas.

sociedade para garantir a presença em tela de nossa diversidade cultural, incluindo as minorias subrepresentadas.
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WEBINARS

"Isolamento e Pandemia"
"Cinema de Causa"
"Processos de Criação"

“Audiovisual e Engajamento”
“Promoção e Gestão de Projetos de Baixo Orçamento”
“Iniciativas de Produção Audiovisual Coletiva”

Pinho, JC – João Carlos, Jacson Dias, Asaph Luccas e Thiago Macêdo Correia.

“25 Anos Sem Asfalto”, de Fabiola Andrade e Rodrigo Dantas Bastos. Uma premiação, concedida a
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desde a sua criação, um trabalho em várias comunidades do
Estado de São Paulo. O projeto, com base no direito de acesso
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

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

20

ANOS DE ATUAÇÃO

2062

para aproximar o público desta área, como forma de expressão
popular, e estimular seu interesse pela produção cultural como
um todo.

PARTICIPANTES

para dar continuidade ao estudo do audiovisual, oferecendo aos

362

na área. Assim, possibilitando a quem já teve contato com a
linguagem audiovisual uma nova experiência, com mais tempo e

VÍDEOS PRODUZIDOS

90

OFICINAS REALIZADAS

conteúdos audiovisuais em Plataformas de Mídias Digitais e
atuação no mercado de trabalho.

Cinema em Casa, onde as crianças receberam kits de materiais

que foi exibido no 31º Festival de Curtas de São Paulo.

20 anos de Of icinas Kinoforum

da atividade.

perspectiva de trabalho, a presença do racismo estrutural, o direito à moradia e a falta de saneamento

1985).

plataforma digital gratuita #CulturaEmCasa.

KINOFORUM NAS TELAS
O canal da Associação Kinoforum na plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube ganhou novos
o Festival Tela Digital, está publicada, assim como a cerimônia de premiação do evento. Já do 32º Festival
Internacional de Curtas Metragens de São Paulo – Curta Kinoforum, estão disponíveis seus 12 encontros,

Conquista importante do ano, foi estabelecida parceria com a #CulturaEmCasa, sendo criada uma “hotpage”

[https://culturaemcasa.com.br/hotpage/kinoforum/].

Paulo – Curta Kinoforum: “Dalva” (de Caroline Leone), “O Brilho dos Meus Olhos” (de Allan Ribeiro), “Os

pelo Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo. No carrossel “Especial Curta Kinoforum”

PROJETOS ONLINE E PUBLICAÇÕES
GUIA ONLINE DE FESTIVAIS

Desde 1999, o Guia Kinoforum de Festivais Audiovisuais acompanha o desenvolvimento do mercado audiovisual

kinoforum.org/guia

CATÁLOGO VIRTUAL OFICINAS KINOFORUM

kinoforum.org/oficinas

BLOG CRÍTICA CURTA

Resultado da atividade que ocorreu durante o 31º Festival Internacional
Thiago Stivaletti, a atividade resultou em 25 textos escritos pelos alunos

kinoforum.org/criticacurta

PARCERIAS ESTRATÉGICAS
FESTIVAL DE INTERNACIONAL DE CURTAS-METRAGENS DE CLERMONT-FERRRAND /
ASSOCIAÇÃO SAUVE QUI PEUT LE COURT MÉTRAGE
Clermont-Ferrand e o Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo – Curta Kinoforum. A parceria

INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL OBERHAUSEN

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
valores da Associação Kinoforum junto à sua equipe e à área cultural brasileira. O resultado dessa pesquisa serviu

RELATÓRIO DE MÍDIA
137.000+
Envolvimentos com conteúdos publicados nas páginas do Facebook

243.000+
Instagram.

90.000+

19+
18+
604+

PARCERIAS
grupo. Trata-se do apoio do Banco Itaú no apoio ao Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo –
Curta Kinoforum. O ano marcou ainda a prospecção de novos parceiros para ampliar a atuação da entidade na
área da Educação.
32º Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo - Curta Kinoforum

Estande brasileiro no Mercado de Clermont-Ferrand

e a inclusão social. Por esse motivo, busca adaptar seus
processos de trabalho, ambientes
e equipamentos para que todos tenham acessibilidade as

CÓDIGO DE ÉTICA

Cultural Kinoforumv("KINOFORUM") contempla os principais

Associação Cultural com as demais partes interessadas:

• A KINOFORUM não promoverá evento que tenha
• 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.
como receber e apurar possíveis denúncias e monitorar

comitês e grupos de trabalho, (c) aos associados, bem como a

poderá recorrer à Diretoria que apurará o caso.

com a entidade.
Colegiada, apoiada pelo Estatuto da Entidade, poderá
a expulsão da parte envolvida dos quadros da Kinoforum.
de todas as partes envolvidas, independentemente do nível
A KINOFORUM repudia toda e qualquer forma de corrupção,
favorecimento, extorsão e propina, e na arrecadação de recursos
todos observá-lo e estendê-lo à sua cadeia de relacionamentos.
necessário e adequá-lo aos
atuação da KINOFORUM que deve pautar-se pelos seguintes
princípios:

com as quais se relaciona, o princípio de economicidade e
competência nas despesas efetuadas e a devidas prestação de
• 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

transparência;
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
e Conduta da Kinoforum;
• Defender os interesses dos Associados.

interesse privado), moralidade (lícito – honesto), publicidade
(a sociedade tenha acesso a todos os parâmetros da
• Observar se o ente público contratante atende aos
a contratação de ONGs sem licitação, ou seja, a) ter em
seu estatuto ou regimento ao menos uma das seguintes
recuperação social do preso ou ofereça serviços de
de mercado; d) possuir reputação ilibada; e) possuir

ou a trabalhos desenvolvidos na Kinoforum, não os
• O recurso captado para promoção de suas atividades,
seja ele público ou privado, deve estar relacionado com os
• 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,

qualquer contrapartida não poderá ser exigida pelo
donatário que contrarie os princípios acima enaltecidos.
a parceria em detrimento de outras e os valores envolvidos
estão paritários com os de mercado.
à prestação de contas públicas.

11 3031-5522
info@kinoforum.org
www.kinoforum.org
Av. Vieira de Carvalho, 192/101
República - São Paulo- SP

