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Retrospectiva, debates, mostras e workshops marcam festival promovido pelo JB para a nova 
geração de curtas-metragistas. 
 
Quase quatro décadas depois, retomando a tradição de curtas-metragens em 8mm e 16mm que 
revelaram cineastas como Rogério Sganzerla, Bruno Barreto, Oswaldo Caldeira e Murilo Salles, 
entram em cena filmes digitais da geração 2000. Com o mesmo espírito de garimpar talentos do 
Festival Brasileiro de Cinema Amador - promovido pelo Jornal do Brasil de 1965 até o início dos 
anos 70 -, o 1º Festival JB de Cinema Digital, que abre inscrições hoje, mais uma vez dá espaço à 
nova produção e à inovação em mostras que acontecem de 29 de maio a 6 de junho.  
 
Sganzerla, diretor do cultuado O bandido da luz vermelha, lembra da importância do festival dos 
anos 60 - quando foi premiado como montador por três curtas-metragens - e saúda a iniciativa:  
 
- Em quatro anos, foi o que houve de melhor, dali nasceu um pouco a geração Paissandu. Agora, 
o digital é o cinema do futuro. Por isso, tem que buscar, ser inventivo, como acontecia naquela 
época.  
 
Antes da seleção de filmes, o evento já começa com a marca da inovação. Iniciativa inédita na 
América Latina, esta será a primeira vez que um festival de c inema - que acontece 
simultaneamente no Rio e em Brasília - realiza uma projeção via satélite no país. Além da mostra 
competitiva de curtas- metragens - que recebe inscrições pelo site www.festjbcinedigi.com.br até 
5 de abril -, haverá uma retrospectiva, exibição de filmes internacionais, workshops e ciclo de 
debates. Os vencedores do troféu Grande Prêmio JB receberão a transferência do formato digital 
para película e o direito de participar do Festival Nouvelle Géneration, em Paris.  
 
Pelo pioneirismo em lidar com novas tecnologias, o festival tem como palco os poucos cinemas 
com condições técnicas de receber o sinal da transmissão via satélite. Assim, o 1º Festival JB de 
Cinema Digital vai inaugurar a sala digital do cinema São Luiz e negocia também a ocupação do 
UCI, na Barra da Tijuca, e a montagem de uma sala no Planetário da Gávea para sediar o evento.  
 
O festival nasceu de uma idéia das amigas Priscila Tanure, que foi assistente de direção de arte da 
Conspiração Filmes, e Maria de Andrade, filha do cineasta Joaquim Pedro de Andrade. E se tornou 
possível com a parceria com o JB, a Copacabana Filmes e o grupo Casablanca, que entra na 
empreitada com a tecnologia.  
 
- Nossa intenção era que, como antes, o festival fosse inovador. Por isso, escolhemos o digital, 
que é uma ferramenta importante para a criatividade hoje - explica Priscila.  
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