NÚCLEO DE CINEMA DE PONTAL
O WORKSHOP
O I WORKSHOP DE CINEMA DE PONTAL acontecerá no dia 30 de agosto de 2014 e
tem por objetivo reunir profissionais da área cinematográfica para ministração de
palestras, cursos e dicas para jovens entre 15 e 29 anos interessados em estar atuando,
produzindo ou dirigindo curtas e longas metragens.

PROGRAMAÇÃO
13h00: Mesa de abertura com a presença de profissionais e autoridades locais
______________________________________________________________________
13h30: Palestra sobre o filme A Herança da Alta Mogiana: A palestra vai expor através
de comentários e imagens como foram às etapas de produção do filme documentário em
Longa Metragem A Herança da Alta Mogiana
Roteiro e pesquisas
Direção de arte/direção de fotografia - locações
Figurino
Fotografia still
Desenho de produção
Trailer do filme
Palestrante: Milton Martins
Bio: Milton Martins é produtor audiovisual e dirigiu cerca de 8 curtas metragens na
cidade de Ribeirão Preto, atualmente está em produção com o longa metragem A
Herança da Alta Mogiana.
14h30: Palestra: Técnicas em iluminação e câmera. A palestra vai abordar técnicas de
iluminação, manuseio de câmeras, trilha sonora e macetes para gravação de filmes.
Palestrante: Alex Vissoto
Bio: Câmeraman e empresário proprietário da Novação Filmes, atua em produção de
clipes e gravações de curtas metragens

15h:30: Palestra Atuação e Dramatização.
Palestrante: Bruno Perticarrari
Bio: Com experiência de mais de 20 anos com teatro e tv, Bruno Perticarrari é ator,
produtor de teatro e apresentador de televisão. Em suas palestras pela região de Ribeirão
Preto, aborda temas como dramatização, atuação e o papel do ator nas novelas, teatros e
filmes.
16h:30 Palestra: Direção
Palestrante: Libário do Carmo
Bio: Libário do Carmo é ator, produtor e diretor. Formado pela Instituição de Ensino
Barão de Mauá, atua no Rio de Janeiro onde faz parte das produtoras Calçada da Fama
Filmes e Kaptta Filmes.
17h30 Considerações Finais
18h00 Encerramento

