Prémio Jean-Loup Passek
distingue melhor Cartaz de Cinema

O prémio Jean Loup Passek, promovido pelo MDOC - Festival Internacional de
Documentário de Melgaço, abre novamente candidaturas para o concurso de cartazes
de cinema, além da competição internacional de documentários cinematográficos. O
concurso pretende premiar o melhor cartaz de cinema e o prémio será atribuído a um
cartaz original criado para um filme documentário, de animação ou de ficção, de curta,
média ou longa-metragem, com produção portuguesa ou galega, de filmes terminados
depois de 1 de janeiro de 2021.
Os cartazes submetidos a concurso serão avaliados por um júri próprio que na edição
de 2022 é constituído por Abi Feijó, Realizador, Produtor, Professor de Cinema de
Animação e Diretor da Casa Museu de Vilar, María Yáñez Anllo, jornalista em Media
Digitais, e Pedro Mota Teixeira, realizador de cinema de animação e professor adjunto
no IPCA.
A data limite para inscrição de cartazes é o dia 20 de Junho de 2022 e o Prémio Jean
Loup Passek para o melhor cartaz de cinema tem o valor de 2.000 euros (dois mil euros),
atribuído ao designer autor do cartaz.
O Prémio Jean Loup Passek foi assim batizado em homenagem ao escritor e crítico de
cinema francês, conselheiro para o cinema do Centre Georges Pompidou, fundador e
director do Festival de la Rochelle e coordenador da secção "Caméra d'Or" do Festival
de Cannes. Durante a sua vida, Jean-Loup Passek cruzou-se com dois emigrantes
portugueses em França, oriundos de Melgaço, e o crítico de cinema acabou por
desenvolver uma profunda relação com o município do norte de Portugal, doando todo
o seu espólio à vila de Melgaço.

Além da distinção para o melhor cartaz de cinema, o Prémio Jean Loup Passek é também
dirigido aos documentários a concurso, nas categorias de Melhor Longa-Metragem
Internacional, no valor de 3.000 euros, Melhor Média ou Curta-Metragem internacional,
de 1.500 euros e o Melhor Documentário Português, distinguido com o prémio de 1.000
euros. Os filmes a concurso com o prémio ficarão automaticamente candidatos ao
Prémio D. Quixote, promovido pela Federação Internacional de Cineclubes e com um
júri próprio, nomeado pela instituição promotora do prémio.
O festival MDOC é uma iniciativa AO NORTE – Associação de Produção e Animação
Audiovisual, apoiada pela Câmara Municipal de Melgaço, que acontece desde 2013 e
pretende promover e divulgar o cinema etnográfico e social, bem como refletir sobre
identidade, memória e fronteira.
Todas as informações sobre o prémio e processo de candidatura podem ser encontradas
na página da internet do festival, em www.mdocfestival.pt
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