CINE CURTAS LAPA
Festival 2014
O Festival
O Cine Curtas Lapa é um festival independente e sem fins lucrativos com
entrada franca. O Festival tem como meta exibir filmes que foram realizados ou
tenham como tema a cidade do Rio de Janeiro a fim de fomentar a indústria do
audiovisual brasileira, em especial a de curtas-metragens cariocas no bairro
mais tradicional da noite da cidade. A idéia é levar ao público da Lapa uma
programação de curtas, médias e longas-metragens enriquecendo a vida
cultural do bairro boêmio.
Haverá votação popular e do júri profissional para curtas-metragens. O
vencedor de cada categoria receberá um certificado e o troféu do festival. Não
haverá premiação em dinheiro nesta edição.
1. Inscrição
O período de inscrição será de 20 de Maio a 15 de Agosto de 2014 – horário
comercial. Não será aceito material entregue fora deste período.
Para inscrever-se, o participante deverá enviar ou entregar pessoalmente na
sede do festival o material abaixo:
a
ficha
de
inscrição
www.cinecurtaslapa.webs.com

deverá

ser

impressa

do

site:

- uma imagem do filme em jpg 300 dpi, RGB dimensões aprox. 1800x1200px
(em CD ou impressa)
- a versão finalizada do filme
1.2. Novidade: A partir do ano de 2013 passamos a receber produções de
todo Brasil e internacionais.

1.3. CINE CURTAS LAPA - Mostra São Paulo 2014
Este ano de 2014 o Cine Curtas Lapa chega a cidade de São Paulo para sua
primeira mostra na capital econômica do país.
Serão aceitos filmes produzidos na Cidade de São Paulo e ABC Paulista.
- Para a mostra São Paulo:
Inscrição a partir de 1º de Julho a 15 de Setembro de 2014.
Somente filmes produzidos na Cidade de São Paulo e ABC Paulista.

2. Dos Filmes e Mídias.
A. Os filmes deverão ter sido produzidos em formato H.264, gravados em
DVD vídeo.
B. As mídias aceitas são: DVD ou Pendrive.
C. Os filmes também poderão ser enviados via FTP ou pelo site Festhome
(https://festhome.com/).
D. Outras formas de envio deverão ser estudadas com a produção do
Festival.
E. São considerados para o Festival:
- Curtas-metragens: até 15 minutos;
- Médias-metragens: de 30 minutos a 69 minutos;
- Longas-metragens: com mais 70 minutos.
F. Os filmes estrangeiros deverão ter legendas em português.
A mídia entregue para pré-seleção será a mesma a ser utilizada caso o filme
seja selecionado. Os filmes deverão estar finalizados, não sendo aceitos filmes
inacabados ou cópias provisórias, inclusive, após o período de inscrição.
3. Do endereço para envio e informações no envelope.
Destinatário:
USInA - Unidade Social Integradas nas Artes/Audiovisual - Festival Cine Curtas
Lapa
Rua Gazeta da Tarde, 271 – apto. 102 Fds. - Taquara/Jacarepaguá – CEP
22715-100 - Rio de Janeiro/RJ
Remetente: Nome do responsável pela inscrição ou diretor do filme, endereço
completo e nome do filme.
4. Da Seleção dos Curtas
Serão selecionados curtas-metragens que foram rodados na cidade do Rio de
Janeiro ou que tenham a cidade como tema, nos gêneros ficção, documentário
e animação, assim como as produções nacionais e estrangeiras.
As mídias NÃO serão devolvidas aos participantes, ficando, portanto, no acervo
do festival. Serão selecionados curtas-metragens inéditos ou não no circuito
comercial/de festivais.
Só serão aceitos filmes produzidos a partir de 2012.

4.1 Programa ‘Sessão Cine Curtas Lapa’
Os filmes selecionados para festival estão automaticamente convidados a
participar do ‘Sessão Cine Curtas Lapa’ no nosso canal no Youtube, para o
qual declaram aceitar participar, a título gratuito.

5. Do Resultado
O
resultado
da
seleção
estará
disponível
no
site www.cinecurtaslapa.webs.com a partir do dia 10 de Setembro de 2014.

6. Do Período do Festival
O 3º Cine Curtas Lapa acontecerá durante as quintas-feiras (2, 9, 16 e 23) do
mês de Outubro de 2014. O Festival fará sua premiação e encerramento no dia
30 de Outubro em hora e local a serem definidos. A programação completa
estará disponível no site em até uma semana antes do festival.
7. Das Categorias Premiadas.
Júri Popular - Troféu Madame Satã para o Melhor Curta Carioca + Certificado.
Troféu Seu Zé para o Melhor Curta Estrangeiro + Certificado.
Júri Profissional - Troféu Cine Curtas Lapa + Certificado:
Melhor Roteiro
Melhor Fotografia
Melhor Direção
Melhor Ator
Melhor Atriz
O júri do festival será formado por profissionais da indústria audiovisual.
8. Da exibição de Médias e Longas
Haverá a exibição de médias e longas-metragens cujo tema seja a cidade do
Rio de Janeiro durante o Festival, porém fora da mostra competitiva.
9. Da autorização de exibição / divulgação.
No formulário de inscrição o participante autorizará a produtora do festival a
exibir o filme selecionado na íntegra durante o festival conforme a programação
a ser divulgada e também autorizará a exibição de trechos de até 1 minuto do
filme em programas jornalísticos nas televisões brasileiras de sinal aberto ou a
cabo e para disponibilização em websites informativos na INTERNET
estritamente com o propósito de divulgar o evento.

10. Das disposições gerais e finais.
Ao inscrever o filme para o festival, o participante estará concordando
expressamente com este regulamento. Para dúvidas e informações favor
contatar um dos seguintes canais de comunicação com o festival:
USInA – Unidade Social Integradas nas Artes / Audiovisual – Festival Cine
Curtas Lapa
CNPJ.:17.000.006/0001-61
Rua Gazeta da Tarde, 271 – apto. 102 – Taquara/Jacarepaguá
CEP 22715-100 – Rio de Janeiro/RJ
(21) 2252-3074 /
e-mail: cinecurtaslapa@gmail.com

Cronograma:
20 a 30 de Maio – Divulgação e envio de convites para filmes.
20 de Maio a 15 de Agosto de 2014 – Inscrições.
10 de Setembro de 2014 – Resultado.
2, 9, 16 e 23 de Outubro de 2014 – Festival.
30 de Outubro de 2014 – Encerramento e Premiação.

