


O Satyros Cinema institui, juntamente com o Cine Satyros Bijou – sala Patricia Pillar, o Festival
SatyriCine Bijou 2022. 

O referido Festival surgiu em meados de 2008, em parceria com outro grande evento da
cidade, as Satyrianas – Uma Saudação à Primavera, mostra multicultural organizada pela Cia. de
Teatro Os Satyros desde 1992. 

O SatyriCine Bijou nasceu comprometido com o diálogo das gerações e da diversidade do
cinema brasileiro, exaltando e refletindo o movimento atual da produção audiovisual.
 
Em 2021, com a reabertura do histórico cinema de rua Cine Bijou, rebatizado como Cine Satyros
Bijou – sala Patricia Pillar, o festival passou a contar com a Mostra Competitiva e mostras
especiais, além de atividades formativas e debate acerca do cinema, remontando a
complexidade da produção audiovisual brasileira. 

Naquela ocasião, aconteceu em formato digital e, desta vez, em sua segunda edição, o evento
ganha a telona do Cine Satyros Bijou, em formato físico-presencial.

A fim de reconhecer obras e profissionais do setor artístico, o evento premia 16 categorias da
Mostra Competitiva com o Troféu SatyriCine Bijou, criado pela artista Maria Bonomi.

O Festival SatyriCine Bijou 2022, que acontecerá entre os dias 01 e 11 de dezembro, busca, a
partir de uma perspectiva de acesso democrático, evidenciar a importância do cinema na
construção de uma cultura e celebrar o movimento artístico nacional. 

FESTIVAL SATYRICINE BIJOU 2022
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1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 O Festival SatyriCine Bijou acontecerá entre os dias 01 e 11 de dezembro de 2022, em
formato presencial, no Cine Satyros Bijou – sala Patricia Pillar, localizado na cidade de São
Paulo/SP. 

1.2 O Festival receberá inscrições de filmes de curta-metragem e de longa-metragem de todas
as tipologias e gêneros. As inscrições estarão abertas no período de 05 de outubro de 2022 até
23h59 (horário de Brasília) do dia 03 de novembro de 2022. 

1.3 Os filmes selecionados serão exibidos na Mostra Competitiva do Festival SatyriCine Bijou
2022 e concorrerão, sob análise de júri especializado, a 16 categorias de premiação, destinadas
a curtas e longas-metragens.

2. DA INSCRIÇÃO

Curtas-metragens, filmes com até 30 (trinta) minutos de duração;
Longas-metragens, filmes com, no mínimo, 60 (sessenta) minutos de duração.

22.1 As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 05 de outubro de 2022 e 03 de novembro
de 2022, por meio do preenchimento do formulário da ficha de inscrição, disponível no link
https://bit.ly/satyricine2022.

2.2 Estão aptos a participar do Festival filmes que preencham todos os requisitos estabelecidos
pelo edital e cujas produções concordem com as regras organizadas pela comissão do evento. 

2.3 Das condições de participação: 

a) Os filmes inscritos deverão ser inéditos até a data de realização do Festival, portanto até 11
de dezembro de 2022. Entende-se por ineditismo a não exibição pública da obra (sessões
comerciais em salas de cinema, TV, streaming e sites, com livre acesso ao público),
independente de seu ano de produção. O filme poderá ter participado de outros festivais,
nacionais e internacionais.  

b) Para caráter de inscrição, entende-se, neste edital:
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c) Os filmes devem ser enviados em link privado do Vimeo, com senha, corretamente indicados
na ficha de inscrição. 

d) Serão aceitos curtas e longas-metragens brasileiros, podendo haver coprodução
internacional.

2.4 O preenchimento incorreto da ficha de inscrição acarretará na desclassificação imediata do
projeto.

2.5 Caso haja inscrições duplicadas da mesma obra e representação, será considerada a última
inscrição enviada. 

3. DO RESULTADO

3.1 A análise das obras inscritas será realizada por comissão técnica julgadora convidada. 

3.2 O resultado das obras selecionadas será divulgado nas redes sociais e mídias do Cine
Satyros Bijou – sala Patricia Pillar e do grupo Os Satyros.

3.3 As obras selecionadas serão contatadas por meio dos dados de contato inseridos na ficha
de inscrição. 

3.4 Do cronograma de datas:
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3.5 As obras selecionadas serão exibidas na Mostra Competitiva do Festival SatyriCine Bijou
2022 e concorrerão, sob a análise do júri do Festival, a 16 categorias de premiação do Troféu
SatyriCine Bijou. 

3.6 As categorias do Troféu SatyriCine Bijou para longas-metragens são: Melhor Filme, Melhor
Direção, Melhor Roteiro, Melhor Fotografia, Melhor Direção de Arte, Melhor Montagem, Melhor
Trilha Sonora, Melhor Edição de Som, Melhor Ator, Melhor Atriz, Revelação de Intérprete e
Prêmio Especial do Júri.

3.7 As categorias do Troféu SatyriCine Bijou para curtas-metragens são: Melhor Filme, Melhor
Direção, Melhor Intérprete e Prêmio Especial do Júri. 

3.8 A premiação será feita sob análise dos filmes selecionados a partir de júri convidado
especializado, formado por sete profissionais consagrados do setor audiovisual. 

4. DA EXIBIÇÃO

4.1 A representante legal, ao inscrever um filme por este meio, declara que está autorizada a
comprometer o filme em exibições e compreende e aceita estes termos e regulamento.

4.2 As obras selecionadas no presente edital deverão ser disponibilizadas para exibição na
Mostra Competitiva nos formatos DCP ou outras mídias digitais com resolução mínima de
1080P, nas datas solicitadas pela comissão organizadora do Festival, assim que contatadas. 

4.3 Cada filme poderá ter 2 (duas) exibições ou mais durante o Festival SatyriCine Bijou 2022, a
partir de indicação da comissão organizadora. 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Os casos não previstos por este regulamento serão analisados pela comissão organizadora
do festival, sendo sua decisão soberana. 
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5.2 O descumprimento das regras e condições previstas neste Edital ensejará a desclassificação
e consequente exclusão do Festival SatyriCine Bijou 2022.

5.3 Quaisquer dúvidas durante o período de inscrição deverão ser enviadas, única e
exclusivamente, para o e-mail satyrosbijou@gmail.com.

São Paulo, 05 de outubro de 2022.
 
 

Festival SatyriCine Bijou 2022
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