É TUDO VERDADE 2018 ANUNCIA PRÊMIOS E JÚRIS
O É Tudo Verdade 2018 – 23o Festival Internacional de Documentários
apresenta cinco mostras competitivas oficiais: competição internacional
de longas e médias-metragens, competição brasileira de longas e médiasmetragens, competição latino-americana de longas e médias-metragens,
competição internacional de curtas-metragens e competição brasileira de
curtas-metragens. O festival acontece entre 12 e 22 de abril
simultaneamente em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Em consequência da contenção orçamentária motivada pela redução de
patrocínios captados para esta edição, a premiação financeira para o
vencedor da disputa brasileira de longas e médias-metragens será de R$
55 mil. O vencedor da competição internacional de longas e médiasmetragens receberá R$ 15 mil e o da disputa latino-americana, R$ 10 mil.
Para as competições de curtas-metragens, o vencedor da disputa
brasileira receberá R$ 10 mil reais e da internacional, R$ 8 mil. Os títulos
premiados nestas categorias estão diretamente qualificados para a
inscrição junto a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de
Hollywood visando a disputa do Oscar de melhor documentário de curtametragem.
Todos os vencedores receberão ainda o Troféu É Tudo Verdade, criado
pelo artista plástico Carlito Carvalhosa.
O júri da competições internacionais e latino-americana será formado pela
documentarista americana Pamela Yates, também homenageada pela
retrospectiva desta edição, pela produtora brasileira Renata de Almeida,
diretora da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, e pelo curador
equatoriano Alfredo Mora Manzano, diretor do EDOC, o festival de
documentários do Equador.
O júri das competições brasileiras será formado pela cineasta Betse de
Paula, pelo cineasta e articulista Fernando Grostein Andrade e pelo
cineasta e diretor de fotografia Tyrell Spencer, vencedor da disputa
brasileira de longas-metragens do É Tudo Verdade 2017 com “Cidades
Fantasmas”.
A cerimônia de premiação acontecerá no Itaú Cultural, em São Paulo, às
19h do sábado, 21 de abril.

Fundado e dirigido pelo crítico Amir Labaki, o É Tudo Verdade – Festival
Internacional de Documentários conta em sua 23a edição com patrocínio
do ITAÚ; Parceria do SESC-SP e copatrocínio da SABESP e da SPCINE.
Conta com o apoio do Ministério da Cultura - Secretaria do Audiovisual,
através da lei 8.313/91 (Lei Rouanet) e da Secretaria de Estado da
Cultura de São Paulo – Programa de Ação Cultural/PROAC ICMS. O
projeto também foi contemplado no edital SAV / MINC / FSA nº 11.
É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários
It’s All True – International Documentary Film Festival
etudoverdade.com.br / itsalltrue.com.br
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