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Aluno da Famecos é finalista de prêmio
internacional
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» PUBLICIDADE

Christian Schneider é segundo lugar na etapa Latino América do Kodak
Filmschool Competition

Pela segunda vez o Brasil chega à final do Kodak Filmschool Competition na etapa Latino América e
novamente com um representante da Famecos. Desta vez, Christian Schneider foi o segundo colocado
no concurso de direção fotográfica. O trabalho produzido por Schneider, o curta Maresia, já tinha
vencido a etapa brasileira que contava com diversas escolas de cinema nacionais.
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“Todas estas conquistas enaltecem ainda mais o curso de Produção Audiovisual da Famecos. Temos
apenas cinco anos e estávamos disputando com escolas de 40, 50 anos”, afirma o diretor João Baroni
Segundo ele, trata-se de um prêmio especial por ser um concurso que analisa uma parte específica da
obra, a fotografia.
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