Prémio Jean Loup Passek com inscrições abertas
para documentários até 16 de Abril
A quarta edição do prémio Jean Loup Passek, promovido pelo Festival Internacional de
Documentário de Melgaço FILMES DO HOMEM, tem inscrições abertas até ao dia 16 de
Abril. O festival aceita a submissão de filmes de qualquer nacionalidade e duração que
abordem os temas do festival: identidade, memória e fronteira. Os filmes selecionados
serão apresentados durante o festival FILMES DO HOMEM, que este ano vai decorrer de
30 de Julho a 5 de Agosto, altura em que serão anunciados os vencedores.
Desde 2014 que o prémio Jean Loup Passek atribui anulamente três prémios. Além do
troféu personalizado entregue a todos os filmes distinguidos, o vencedor na categoria
de longa-metragem é agraciado com um prémio no valor de 3.000 euros, a melhor curtametragem recebe 1.500 euros e o melhor documentário português a concurso arrecada
o prémio na categoria nacional, no valor de 1.000 euros.
O prémio Jean Loup Passek foi assim batizado em homenagem ao reconhecido escritor
e crítico de cinema francês que doou o seu espólio ao município de Melgaço. As peças
doadas encontram-se no Museu de Cinema de Melgaço Jean Loup Passek, criado para
esse efeito em 2005. Tanto o prémio como o festival são uma forma de dinamizar o
Museu e de honrar o nome do homem que fez de Melgaço a sua segunda casa. O festival
FILMES DO HOMEM é uma iniciativa da Câmara Municipal de Melgaço em parceria com
a AO NORTE – Associação de Produção e Animação Audiovisual, que pretende promover
e divulgar o cinema etnográfico e social, refletir sobre identidade, memória e fronteira.
Todas as informações sobre o prémio e processo de candidatura podem ser encontradas
na página da internet do festival, em www.filmesdohomem.pt, bem como a ficha de
inscrição: http://filmesdohomem.pt/premiopassekinscricao.php.
Mais informações em: www.filmesdohomem.pt
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