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Festival Les Indignés,   

regards cinématographiques sur un mouvement de révolte 
olhares cinematográficos sobre um movimento de contestação 
 

 Partilhem connosco a vossa visão da indignação em alguns minutos ! 

 
No contexto do festival Les  Indignés, regards cinématographiques sur un mouvement de 

révolte, a associação Artefice lança um apelo a curtas-metragens com destino aos 

estudantes de cinema de todos os países influênciados pelo movimento dos indignados 

(Europa e fora desta).  Efectivamente, num contexto de crise e diante de um movimento de 

contestação da qual a amplitude não pára de crescer, esta proposta tem como objectivo 

constituir uma selecção de obras com pontos de vista cinematográficos diferentes sobre este 

fenómeno social e politico e sobre as diversas formas de indignação sentidas pela populaçâo. 

A projecção, que terá lugar durante a manifestação em Setembro 2012 em Paris, permitir-á 

ao público descobrir e perceber melhor as diversas facetas deste movimento. As curtas-

metragens terão depois vocação a « viajar » pela Europa nos paises tocados.  

 
As obras têm que responder às caracteristicas seguintes :  
 
Qualquer gênero : ficção, documentário, animação  
Duração : 15 minutos máximo (genérico incluido) 
Formato de filmagen pela selecção : qualquer formato 
Formato de visionamento pelo juri : DVD multi região 
Linguagem : qualquer língua é aceite ; mas para uma difusão mais vasta terá de ser 
legendado na língua francesa.  
 
Participação gratuita e aberta só aos estudantes ou aos jovens graduados.  
 

Data limite de recolha do formulário de candidatura 

 + regulamento assinado + DVD :    30 Junho 2012 

 
No seguinte endereço : 

Association Artefice 
27, rue de la Mare 

75020 Paris (FRANCIA) 
 
É pedido as todas as pessoas que queiram participar no projecto de fazer-se conhecer 
enviando um email no seguinte endereço: association.artefice@gmail.com. O formulário de 
candidatura e o regulamento serão enviados a vosso pedido e/ou carregados no nosso 
website www.festivallesindignes.wordpress.com. Todos os participantes serão informados 
das curtas-metragens selecionados pelo júri no durante o mês de Julho e Agosto 2012.  
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