
	  

www.docsp.com   info@docsp.com    

 
 
 
 
Release DOCSP 2016 
 
O DOCSP lança a sua segunda edição em setembro de 2016. O DOCSP é o 
Encontro Internacional de Documentário de São Paulo, o evento tem o objetivo de 
fomentar a reflexão sobre as novas narrativas do documentário e criar pontes entre 
os realizadores e o mercado. O evento teve origem no DOCMONTEVIDEO, realizado 
desde 2009 em Montevidéu. 
O DOCSP terá seminários e laboratórios, que contarão com a presença de tutores e  
palestrantes experientes e renomados, como Marta Andreu, Sérgio Oksman, entre 
outros.   
 
Datas: 23-30 de setembro de 2016  
Local: Unibes Cultural (Rua Oscar Freire, 2500 – Pinheiros – São Paulo – Brasil) 
 
Todas as atividades serão gratuitas, a entrada será confirmada junto à organização 
mediante inscrição prévia no site www.docsp.com 
 
Atividades do DOCSP 2016: 
 
Laboratórios de desenvolvimento de projetos: O DOCSP terá dois laboratórios, 
um focado em elaboração de projeto, outro em montagem.  
Os interessados devem ter em mente que os laboratórios são destinados a 
realizadores que tenham intenção e condição de encaminhar seus filmes para o 
mercado internacional.  
Confira como serão os laboratórios. 
 
DOC LAB - 23 a 27 de setembro de 2016 
  
Oito projetos brasileiros de documentários em desenvolvimento serão selecionados 
para um laboratório de escrita de cinco dias. Vamos trabalhar o ponto de vista, a 
estrutura narrativa e os dispositivos fílmicos, a fim de buscar a essência de cada 
projeto e poder elaborar uma estratégia de apresentação. Ao final, os responsáveis 
poderão sentar à mesa com representantes da indústria audiovisual local e 
internacional, para receber um novo feedback.  
 
Tutores Confirmados 

Marta Andreu 

 
Desde 2001, ela é coordenadora do Mestrado em Documentário Criativo da 
Universitat Pompeu Fabra, em Barcelona. Em 2004, criou a produtora Estudi 
Playtime, com foco em documentários de criação. Desde 2009, é parte da equipe 
do DocMontevideo. Em 2015, ela criou o Walden, um espaço para assessoria de  
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roteiros de documentários. Ela realiza oficinas e seminários sobre documentário 
criativo na Europa, América e África, e tem sido consultora e membro do júri de 
festivais, mercados e instituições como World Cinema Fund (Alemanha), EICTV 
(Cuba), Lisbondocs (Portugal), Documentary Campus (Egito), DocsDF (México), entre 
outros. 

Sérgio Oksman  

 
Cineasta brasileiro radicado em Madri. Estudou jornalismo em São Paulo e Cinema 
em Nova Iorque. Ele é professor de cinema em Madri e dirige a Dok Films 
productions. Sua filmografia como diretor inclui “A Esteticista” (2004), “Goodbye, 
America” (2007), “Notes on the Other” (2009), “A Story for the Modlins (2012) e “O 
Futebol” (2015). Os seus filmes foram exibidos em mais de 250 festivais de cinema 
de diversos países (incluindo Sundance, Locarno e San Sebastián), e recebeu 93 
prêmios internacionais (como Warsaw, Karlovy Vary e Clermont-Ferrand, entre 
outros). 

 
ROUGH CUT LAB – 27-30 de setembro 
 
É um laboratório voltado para montadores com o objetivo de discutir a construção 
narrativa no processo de montagem e o papel do editor na criação de um filme. 
Serão selecionados dois projetos documentais em fase de pós-produção e 15 
editores observadores. O programa do Rough Cut Lab compreende uma jornada de 
exibição e análise dos documentários selecionados, meia diária de diálogo com o 
tutor e uma master class de um dia inteiro. 
 
Todos os projetos participantes dos laboratórios terão acesso às rodadas de 
negócios com os players de mercado (representantes de festivais e canais de TV)  e 
também concorrerão a prêmios do Tribeca Film Institute(EUA) e do When East 
Meets West(ITA). 
 
Prêmios oferecidos no DOCSP 2016 
 
Prêmio Tribeca Film Institute (EUA) 

O Tribeca Film Institute irá selecionar um projeto de documentário brasileiro do 
DOCSP 2016 para participar no TFI Network Market durante o Tribeca Film Festival 
de 2017 (19-30 de abril de 2017). O TFI irá cobrir os custos do projeto selecionado 
para poder participar das reuniões de mercado assim como outras atividades 
(workshop de pitching, painel de discussões, apresentações) e exibição de filmes 
durante o festival até o final de abril. Saiba mais em: https://tribecafilminstitute.org/ 
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Prêmio When East Meets West (Itália) 

O When East Meets West selecionará um projeto do DOCSP 2016 e oferecerá ao 
produtor um credenciamento para a área de indústria e 4 noites de hospedagem em 
Trieste (Itália). 
O projeto convidado terá a chance de organizar mais de 25 encontros individuais 
com key commissioning editors, agentes de vendas, programadores de festivais e 
produtores de toda a Europa.  

A edição de 2017 do WEMW terá um duplo foco: os países bálticos e França, e 
reunirá mais de 350 profissionais do cinema. Projetos latino-americanos com 
potencial para coprodução ou cofinanciamento com a França, Itália ou países da 
região Báltica (Estônia, Letônia e Lituânia) serão elegíveis para aplicarem ao fórum 
de coprodução. A convocatória será lançada no início de setembro e permanecerá 
aberta até o fim de outubro.  

Saiba mais em: www.wemw.it 

Convocatórias para os laboratórios DOCSP 
Inscrições no site: http://www.docsp.com/participe/inscricoes/ 
Prazo limite da inscrição: até o dia 10 de agosto de 2016 
 
Seminários de Documentário Contemporâneo: durante os dias 28-30 de 
setembro será aberto um espaço para reflexão e diálogo sobre o processo criativo 
do documentário contemporâneo. Palestrantes confirmados: Marta Andreu 
(Espanha), Sérgio Oksman (Brasil)  
 
Conferência de Indústria: durante 1 dia será aberto um espaço para mesa 
redondas temáticas sobre a indústria do cinema documental (temas abordados: 
distribuição de filmes, apresentação de festivais, coprodução Brasil- Chile, entre 
outros).  
 
Rodada de Negócios: durante 1 dia os projetos participantes dos laboratórios do 
DOCSP 2016 e projetos convidados do Chile participarão de reuniões individuais 
com representantes de canais de TV e de festivais para buscarem oportunidades de 
financiamento para os seus projetos.  
 
Players de mercado confirmados: Tribeca Film Institute (EUA) , When East Meets 
West (ITA), Sheffield Doc/Fest (UK), DocMontevideo (Uruguai), Chile- DOC (Chile), 
Canal Brasil (BR), Canal Curta! (BR), TV Cultura (BR), Globo News(BR), Elo Company 
(BR), Vitrine Filmes (BR),  
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Exibição de Filmes DOCSP 2016: durante os dias 27-30 de setembro de 2016, a 
partir das 19h00, serão exibidos filmes de curadoria do DOCSP, seguido de diálogo 
com o realizador.  
 
 
O GOVERNO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DA CULTURA, E CSN APRESENTAM DOCSP 2016 PATROCÍNIO MASTER: CSN- 
PATROCÍNIO: TOK&STOK - SEDE PRINCIPAL E CO-REALIZAÇÃO: UNIBES CULTURAL - APOIO: SPCINE - APOIO INSTITUCIONAL: 
DOCMONTEVIDEO, FUNDAÇÃO CSN - PARCEIROS: TAL, BRAVI, APACI, ABD-SP, HISTÓRIAS QUE FICAM, COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL:TRIBECA FILM INSTITUTE, WEMW PARCEIROS DE MÍDIA: LATAM CINEMA - TVS PARCEIRAS DE MÍDIA: CANAL 
CURTA!, TV CULTURA -ORGANIZAÇÃO: DOCSP  - REALIZAÇÃO: WHITE SWEET TACO PRODUCOES ARTISTICAS, UNIBES 
CULTURAL, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA CULTURA, LEI DE INCENTIVO À CULTURA; PROAC SP 
INCENTIVOS À CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO 


