32h
Datas | 1, 2, 8 e 9 de Abril de 2017
Horário | Sáb e Dom (das 10h às 13h e das 14h às 19h)
Local | Restart Belém

REALIZAÇÃO
DA FICÇÃO À

REALIDADE
WORKSHOP

OBJECTIVOS
Desenvolver competências práticas
em realização cinematográfica.

FORMADOR

David Rebordão | Realizador
CONTEÚDOS
O que é fazer um filme?
O que é um realizador?
O negócio e a política do cinema.
A realidade nacional.
Produção lowcost.
Tipos de produção.
Cinema vs Televisão.
Actividades de pré-produção de um realizador.
Os talentos à frente da câmara.
Do guião ao set de filmagem.
Tipos de cenas.
A estrutura clássica de três actos.
Análise de um guião.
O submundo do realizador.
O estilo visual.
Compreender a câmara.
A lista de planos.
Storyboard.
Técnicas para a construção de personagens.
Análise do guião (o personagem).
Os actores.
Ensaiar os actores no plateau.
Planificação de uma cena.
As 5 fases de preparação de uma cena.
Técnicas básicas para compor uma cena.
Exercício prático final

Com mais de 10 anos de carreira no audiovisual
português, tem experiência nas áreas do Cinema,
Publicidade, Videoclips, Virais e Institucionais.Ao
longo do seu percurso profissional colaborou com
as maiores produtoras nacionais.
Actua igualmente na área da formação.
Dentro dos seus trabalhos de autor, destacam-se o
viral “A CURVA”, visto por milhões de pessoas por
todo o Mundo, e também a longa-metragem RPG
que estreou em mais de 40 salas por todo o país,
sendo o 3º filme mais visto no ano de 2013.

PÚBLICOPÚBLICO-ALVO
Estudantes, profissionais e amadores das
áreas relacionadas com o audiovisual:
produção audiovisual, câmara, entre outros.

MODALIDADE DE FORMAÇÃO
Inicial

ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO
Presencial

CERTIFICAÇÃ
CERTIFICAÇÃO
ÇÃO
Os participantes que atinjam os objectivos
mínimos do curso, e que não faltem a mais de
25% das horas totais, receberão um certificado
de formação da Restart.

INSCRIÇÕES/INFORMAÇÕES
INSCRIÇÕES/INFORMAÇÕES
As inscrições são efectuadas mediante o
pagamento da inscrição e apresentação de:
Currículo
B.I./Cartão do Cidadão
Cartão de contribuinte do financiador do curso
1 Fotografia tipo passe
Contrato de formação assinado.

FORMAS DE PAGAMENTO
-Cheque à ordem de: Restarting, SA.
-Transferência bancária
(NIB: 0033 0000 4523 5128 4110 5)
-Multibanco
-Numerário

ADMISSÃO
Conhecimentos mínimos na área audiovisual.

CONDIÇÕ
CONDI ÇÕES
ÇÕES GERAIS
Consultar o “Regulamento Geral da Restart”
disponível na secretaria da escola e no nosso site.
A leitura e aceitação dos termos do Regulamento
são obrigatórias antes do acto da inscrição.

PREÇOS
€320
Inscrições antecipadas:
Até 20 de Fevereiro - €270
De 21 de Fevereiro a 6 de Março - €295
OUTROS DESCONTOS
10% alunos e ex-alunos de cursos anuais/semestrais

CERTIFICAÇÕES
A Restart é certificada pela APCER (ISO 9001:2008)
e pela DGERT (Direcção Geral do Emprego e
Relações de Trabalho).
RESTART
Tel. 213 609 450
info@restart.pt | www.restart.pt
Rua da Quinta do Almargem, nº10
1300/490 Lisboa

