BOLETIM DE IMPRENSA
Prosseguem os preparativos para o “Encontrando Vicente 400” que
será realizado na Itália, em Castel Galdolfo, de 18 a 21 de outubro.
São mais de 3 mil trabalhos vindos de 109 países
Entre os atores que apoiam o Festival de Cinema está Sheree Wilson
São mais de 3 mil trabalhos de 109 países que até agora participarão do
concurso relativo ao “Encontrando Vicente 400” (FV400), o Festival Internacional Cinematográfico e o concurso dedicados a São Vicente de Paulo para
narrar a globalização da caridade.
Chegam de todos os continentes os trabalhos que farão parte do concurso e
que, até o momento, são bastante numerosos na seção dedicada aos filmes
de curta e longa-metragem. Apresentado oficialmente em Roma em 2017
durante o Simpósio pelo IV Centenário do Carisma Vicentino, o “Encontrando Vicente 400” é um festival no qual o tema da globalização da caridade
se traduzirá em todas as linguagens artísticas dentro do concurso. Criadores, narradores e roteiristas são convocados para contar, através de várias
expressões artísticas, a pobreza num modo novo e original. Aqueles que
participarão do concurso deverão se comprometer na tentativa de mudar a
perspectiva da nossa sociedade sobre a pobreza e as novas formas de privação que afetam mulheres e homens do mundo inteiro. Os participantes do
concurso deverão transmitir o carisma da Família Vicentina e o objetivo de
globalizar a caridade por meio da imaginação e da criatividade.
Entre os atores que apoiam esta iniciativa está a renomada atriz, produtora
e modelo estadunidense, Sheree J. Wilson, cujo vídeo pode ser visto neste
link:
https://famvin.org/pt/2018/05/27/novo-video-convite-para-encontrandovicente-400/

A organização do Festival, considerando os inúmeros pedidos de participação, prorrogou até 31 de agosto a entrega das obras para as duas seções do
concurso “Sementes de esperança” e “Curta ou longa-metragem”.
Estou online as inscrições para aqueles que, de cada parte do mundo, quiserem participar dos dias do evento. No site fv400.com é possível acessar todas as informações necessárias para participar do Festival de Cinema e,
para quem precisar, permanecer em Castel Gandolfo durante a iniciativa. A
este respeito, haverá uma atualização constante das informações no nosso
site e nas redes sociais.
Depois disso, a participação no concurso “Encontrando Vicente 400” é
possível nas seguintes seções:
“Sementes de esperança”. Essa seção é dedicada aos menores de 18 anos.
O tema proposto é único: o serviço aos pobres. Para participar do concurso
nessa seção e “realizar”, portanto, “sementes de esperança”, é preciso desenvolver o tema proposto através de qualquer expressão criativa (da narração à poesia, da pintura à escultura, à música, etc.). Para participar, é
preciso enviar as obras, vídeos, imagens ou outros trabalhos criativos por
correio eletrônico a submit@fv400.org ou inscrevendo-se no site http://
fv400.com/ até 28/05/2018. Depois dessa data, será ativado um formulário
de entrega dos trabalhos até 31/08/2018 para quem decidir participar. Os
artistas selecionados pelos jurados serão premiados com a viagem e a estadia em Castel Gandolfo durante todo o evento.
Curta ou longa-metragem “Encontrando Vicente 400”. A seção é para
aqueles que apresentarão um curta ou um longa-metragem. Os filmes deverão inspirar-se no serviço aos pobres e tentar mudar o olhar da nossa sociedade em relação ao tema da pobreza. Os artistas selecionados pelos jurados
serão premiados com a viagem e a estadia em Castel Gandolfo durante todo
o evento.
A premiação ocorrerá em Castel Gandolfo entre os dias 18 e 21 de outubro
de 2018.
Prazo para a apresentação dos trabalhos: 25/05/2018 e inscrição no site:
http://fv400.com/. Terminado tal prazo, será ativado um módulo que permitirá que quem decidir participar possa entregar os próprios trabalhos até
31/08/2018.
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