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Atividade_ENCONTRO DE CINECLUBES_20 de julho

OS DESAFIOS DE CINEMA DIGITAL
Pretende-se com este Encontro debater os problemas que a projeção digital levanta aos cineclubes e encontrar soluções para os
resolver. O circuito de exibição de cinema está a enfrentar um dos seus maiores desafios: a transição digital. Uma nova
transformação radical, que implica a substituição da atual tecnologia de projeção, está em curso. É a substituição de todos os
equipamentos de projeção de cinema que exibem cópias em película por projetores digitais. A exibição no formato analógico,
utilizando-se cópias no formato 35 milímetros, estabeleceu-se como padrão da exploração comercial do cinema durante mais de um
século. Com o fim do fabrico de película em grande escala pela indústria, a necessidade de migração para a tecnologia digital é um
imperativo devido à inexistência de cada vez mais filmes em formato analógico disponíveis pelas distribuidoras. A transição digital,
portanto, é um facto; a questão é quando migrar e em que condições.
Esta revolução tecnológica traz um grave problema a muitos cineclubes que projetam em película e não têm capacidade económica
para a necessária transformação. Como o projetor de cinema digital exige um grande investimento, alguns cineclubes têm
sobrevivido à custa da projeção em DVD, muitas vezes alugados quase ao preço das cópias em 35mm. Mas não será este um
procedimento suicida?
Este problema que afeta a atividade cineclubista só poderá ser resolvido com o empenho de todos os interessados.
O objetivo central deste encontro será redigir a primeira versão de um documento oficial que sintetize a posição dos Cineclubes em
relação a este assunto. Este documento será partilhado e continuará a ser desenvolvido com o contributo de quem não puder estar
presente até ser considerado final. A Carta sobre a implantação do Cinema Digital em Portugal deve servir de instrumento para agir e
negociar condições de viabilização desta revolução tecnológica, de forma sustentada e considerando o contributo que os Cineclubes
têm a aportar a este assunto.

Programa
16h00 – Receção aos participantes (Largo do Souto, na Sede da Junta de Freguesia de Montaria).
16h30/19h00 – Encontro de Cineclubes.
Sugestão
Depois Encontro de Cineclubes, participe no jantar de convívio e nas atividades da noite
20h00 – Jantar (cabrito à Serra d’Arga ou, em alternativa, lombo de porco assado).
22h00 – Projeção do documentário Desafios, no Largo do Souto.
23h00 – Baile de Concertinas à Moda Antiga (Largo do Souto)
OPÇÕES DE INSCRIÇÃO
A – Encontro de Cineclubes – Gratuita (mas sujeita a inscrição)

B – Encontro de Cineclubes e jantar – 12.50€

+ Informações ao-norte@nortenet.pt 00351 258 821 619 - 00351 962834852 (Rui Ramos)
ORGANIZAÇÃO
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AO NORTE – ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO AUDIOVISUAL
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