Q ui nta-feira, 16 de abril de 2009
O Cine ma da FAMECOS IV – Retrospectiva TEC CINE
Essa é para quem curte cinema e está afim de prestigiar a galera que vem
chegando no mercado.
Os alunos graduados da sexta turma do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Audiovisual da PUCRS realizam a quarta edição da mostra cinematográfica intitulada O
cinema da FAMECOS, que acontece nos dias 18 e 19 de abril, no Cine Santander (Rua
Sete de Setembro, 1028, no subsolo do Santander Cultural), com dois programas de
filmes de ficção e um de documentários e filmes de 1 minuto, totalizando 18 filmes,
seguidos de debate com os profissionais da área de cinema Marcus Mello e Bruno
Polidoro.
A proposta do evento é divulgar a obra cinematográfica dos estudantes de cinema
gaúchos, composta basicamente por filmes de curtas-metragens, os quais não
participam do circuito de exibição comercial no Brasil. Além disso, a comunidade é
convidada a refletir sobre questões relacionadas à arte e a cultura como um todo,
através das reflexões trazidas pelos debatedores.
Os debates acontecerão sempre após as sessões e contarão com a presença do cineasta
e professor da UNISINOS Bruno Polidoro, formado em Realização Audiovisual e Mestre
em Comunicação Social pela mesma instituição, e do Mestre em Literatura Brasileira
Marcus Mello, hoje também programador da Sala de Cinema P. F. Gastal, co-editor da
revista Teorema - Crítica de Cinema e escritor da coluna 'Cinéfilo' na revista.
O cinema da famecos IV
Local: Cine Santander (Rua Sete de Setembro, 1028, no subsolo do Santander Cultural –
Centro)
Ingressos: R$ 6,00 público em geral
R$ 3,00 estudantes, pessoas acima de 60 anos e clientes Santander
Contatos: (51) 3287.5718 ou pelo e-mail ecine@santander.com.br
Programação
Programa 1 (Dia 18/4, às 19 horas) – Sessão comentada com Bruno Polidoro
- Ela, eu, de Maurício Corrêa (mini-DV, cor, 10’)
- Tudo bem, de Gabriel Dinnebier e Francisco Milanez (DVCPRO HD, cor, 12’)
- Anagrama, de Fernanda Severo e Jaqueline Debastiane (16 mm finalizado em miniDV, cor, 6’)
- Longe de casa, de Maria Clara Bastos (DVCPRO HD, cor, 9’)
- Farrapos com a Ramiro, de Fernanda Brutschin Severo e Gabriel F. Cunha (HD, cor,
9’)

Programa 2 (Dia 19/4, às 17 horas)
Filmes de 1 minuto
- Escolhas erradas, de Vanessa Porciúncula (16 mm, cor, 1’, mudo)
- Desejos, de Marcelo Minho Diaz (16 mm, cor, 1’, mudo)
- Aparência, de Diogo Santoro (16 mm, cor, 1’, mudo)
- Metamorfose, de Fernanda Severo (16 mm, cor, 1’, mudo)
- Fugaz, de Davi Pretto (16 mm, cor, 1’, mudo)
Documentários
- Um circo em minha vida, de Fábio Rangel (mini-DV, cor, 13’, documentário)
- DOC.8 (mini-DV, 20’, documentário)
- Música livre, de Davi Pretto e Bruno Carboni (mini-DV, cor, 8’, documentário)
Programa 3 (Dia 19/4, às 19 horas) – Sessão comentada com Marcus Mello
- Omelete, de Ósi Luis e Fábio Rangel (mini-DV, cor, 10’)
- 27 janela, de Fábio Rangel (HD, cor, 15’32”)
- Volte sempre, de Eduardo Púa (DVCPRO HD, cor, 9’)
- Fragmentos de bolo, de Paola Wink (16 mm finalizado em DVCam, cor, 9’)
- Dor de cabeça, de Bruno Carboni e Davi Pretto (mini-DV, cor, 11’)
Fica aí a dica!

