
 

 

REGULAMENTO DA OFICINA DE CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA 

RIO DE JANEIRO/RJ 

 

1. OFICINA DE CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA 

A OFICINA DE CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA, realizada no âmbito do Festival Varilux de Cinema Francês, 

acontecerá dentre os dias 10, 11, 13 e 14 de junho na cidade do Rio de Janeiro.  

Na sua edição de 2016, o Festival Varilux de Cinema Francês vai promover pela primeira vez uma oficina de 

crítica cinematográfica – voltado para profissionais mais, ou menos experientes. A “Oficina de Crítica 

Cinematográfica” será ministrada pelo renomado crítico francês Jean-Michel Frodon, ex-diretor da redação da 

prestigiada revista “Cahiers du Cinéma”. O foco estará na reflexão sobre a linguagem cinematográfica e 

diálogos da expressão desta linguagem com a sociedade. 

  

1.1 Público alvo  

Pesquisadores e profissionais de crítica e teoria cinematográfica. 

 

1.2 Palestrante 

Depois de trabalhar como educador de 1971 a 1981, Jean-Michael Frodon virou crítico na revista Le Point, da 

qual seu pai, o crítico Pierre Billard, foi fundador e redator-chefe. Ocupou o cargo até 1990, quando foi 

trabalhar no renomado jornal Le Monde. Em 1995, se tornou responsável pela coluna de cinema do jornal e, no 

mesmo ano, publicou o livro “L'Âge moderne du cinéma français” . Neste livro, ele trata do cinema francês a 

partir de 1959, no qual mostra as ligações entre o contexto histórico, social e político e o cinema francês. De 

2003 a 2009, foi diretor de redação da revista Cahiers du Cinéma, comprada pelo Le Monde. Desde setembro 

de 2009, mantém o blog Projection Publique. De outubro de 2010 a dezembro e 2013, ocupou o cargo de 

redator-chefe do site Arstcience Factory. Jean-Michel Frodon é vice-presidente da associação Paris-Sarajevo-

Europa, criada para acompanhar o Centro André Malraux de Sarajevo. É membro do conselho de administração 

da associação PEROU (Polo de Exploração de Recursos Urbanos)  

Em 2014, foi nomeado vice-presidente da Comissão de Ajuda aos Cinemas do Mundo que dependem do CNC 

(Centre National du Cinéma) e do Instituto Francês. Ele faz parte do conselho editorial e colaborador regular da 

revista espanhola Caiman, Cuadernos de Cine, e colabora ocasionalmente em inúmeras revistas de cinema. Ele 

é, sobretudo, autor e responsável por obras sobre a história do cinema francês, o cinema e a Shoah, o digital, e 

sobre os cineastas Woody Allen, Hou Hsiao-Hsien, Robert Bresson, Edward Yang, Amos Gitaï, Olivier Assayas e 

Jia Zhangke, assim como sobre Gilles Deleuze em suas relações com o cinema. 

JM Frodon é diretor artístico do filme coletivo “Les Ponts de Sarajevo”, feito a partir de curtas-metragens de 

Aida Begic, Leonardo Di Costanzo, Jean-Luc Godard, Kamen Kalev, Isild Le Besco, Sergei Loznitsa, Vincenzo 

Marra, Ursula Meier, Vladimir Peresic, Cristi Puiu, Marc Recha, Angela Schanelec,Teresa Villaverde, com 

desenhos de François Schuiten, animados por Luis de Mata. O filme foi apresentado no Festival de Cannes 

2014, e abriu o Sarajevo Film Festival. 



 

2. Inscrições  

 

2.1 O período de inscrição será de 20 de abril a 10 de maio de 2016.  

 

2.2 A inscrição é totalmente gratuita e deve ser realizada através do preenchimento da ficha disponível neste 

link http://goo.gl/forms/usmhmOhGTd até a data de encerramento citada no item 2.1. 

 

2.3 Para participar do processo de seleção, o candidato deverá preencher completamente a ficha de inscrição, 

com o seguinte conteúdo:  

- Dados para contato (nome, endereço, telefone, e-mail); 

- Currículo bilíngue português/francês ou português/inglês; 

- Carta de intenção bilíngue português/francês ou português/inglês; 

- Apresentação de duas críticas publicadas em veículo especializado nas suas versões em português e 

traduzidas para o idioma francês ou inglês ; 

- Links para trabalhos disponíveis on line (opcional). 

 

2.4 As inscrições estão abertas para estudantes e profissionais de todo o território nacional, mas a oficina  

acontece presencialmente na cidade do Rio de Janeiro. 

 

3. Seleção  

3.1 Serão selecionados até 15 (quinze) participantes. A escolha dos profissionais selecionados será feita 

diretamente por J. M. Frodon, por isso a necessidade dos conteúdos em língua francesa ou inglesa. 

Os selecionados receberão um e-mail de confirmação. A lista dos selecionados será publicada no site 

http://variluxcinefrances.com e divulgada nas mídias sociais do festival no dia 16/05/2016.  

 

4. Datas e dinâmica  

 

4.1 Os encontros acontecerão em auditório do Hotel Sofitel Copacabana, parceiro da ação, com a seguinte 

carga horária: 

- Sexta-feira 10/06, das 11h às 18h15min. 

- Sábado 11/06, 10h30min às 17h15min. 

- Segunda-feira 13/06, 10h30 às 16h30min. 

- Terça-feira 14/06, 10h30min às 13h. 

É imprescindível que os participantes tenham disponibilidade total nessas datas e horários.  

http://goo.gl/forms/usmhmOhGTd


 

 

4.2 Através da exposição de críticas, conteúdos reflexivos e análises fílmicas, J. M. Frodon abrirá 

espaço para a expansão do pensamento crítico cinematográfico, o embasamento subjetivo acerca da 

construção da crítica em cinema, em sua teoria e prática. A ementa do curso será disponibilizada para que os 

selecionados possam se preparar antecipadamente para as discussões durante o oficina. 

 

4.3 A presença dos participantes é obrigatória em todos os encontros, condição para o recebimento do 

certificado.  

 

4.4 As despesas referentes ao transporte, estadia e alimentação de participantes que residam fora da cidade 

do Rio de Janeiro, e os custos de transportes e alimentação dos residentes na cidade não serão cobertos pela 

organização, sendo de inteira responsabilidade do próprio participante.  

 

5. Direito de Imagem  

5.1 Os participantes permitem que sejam utilizadas suas imagens e áudio para fins de divulgação e promoção 

do evento e seus parceiros. Essa divulgação não tem caráter comercial.  

 

6. Investimento  

6.1 Não há cobranças ou taxa para inscrição. 

 

6.2 O valor da taxa de participação, a ser cobrada apenas dos selecionados, é de R$ 200,00 (duzentos reais). 

 

 6.3 A taxa de inscrição deverá ser paga mediante depósito bancário identificado, após a confirmação de 

seleção, entre os dias 16 a 21/05/2015, como condição de garantia da vaga.  

 

6.4 O comprovante de pagamento deverá ser enviado até a data citada no item 6.3  para o email: 

educativo@bonfilm.com.br com o título da mensagem – CRÍTICA + PG + NOME DO SELECIONADO. 

 

7. Regulamento e certificação  

7.1 Ao final da oficina todos os participantes receberão um certificado de participação, desde que o programa 

tenha sido completado de forma integral.  

 

7.2 O envio da ficha de inscrição da OFICINA DE CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA implica na aceitação completa 

deste regulamento.  

 

mailto:educativo@bonfilm.com.br


 

 

 

Casos omissos serão deliberados pela organização.  

 

 

 

ATENCIOSAMENTE,  

 

 

 

BONFILM PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO AUDIOVISUAL LTDA. 

 

 

 


