


apresentação

O Zona de Cinema é um projeto de cinema na praça que acontece desde fevereiro de 2017 na

Zona Oeste. Em julho desse mesmo ano, realizamos um festival de nove dias com mostra

competitiva de curtas metragens e uma mostra não competitiva de longas nos bairros de Bangu,

Campo Grande, Sulacap, Taquara e Realengo. Através do financiamento do programa Mostras e

Festivais da Riofilme e da Secretaria de Estado de Cultura, circulamos com o melhor do cinema

nacional contemporâneo pela Zona Oeste. Atuamos em três vertentes: cineataques, sessões

temáticas e o I Festival Zona de Cinema.

Zonadecinema.art.br

Facebook.com/zonadecinema.art

instagram.com/zonadecinema.art
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I Festival Zona de Cinema: Dia 15/07 Exibição do longa Deixa na Régua + debate com Emílio Domingos

+ curtas: Surdez (filme destaque), O que você tem na cabeça? e Chapeuzinho Verde na Mata Atlântica



Cineataque na Vila  Aliança, Bangu

Abril de 2017



Artes por: analulab.com



Durante o I Festival Zona de Cinema, promovemos em

Parceria com o Ponto de Cultura Caixa de Surpresa

A oficina “Montagem: teoria e prática”, com a

Montadora Paula Sancier. 



Zona de cinema

Gisele Motta é graduada em jornalismo pela UFRJ. Cursa mestrado em comunicação na 
UERJ. Já passou pelas redações do Jornal do Brasil, Opinião e Notícia, Posto Seis e hoje se 
dedica ao audiovisual, como realizadora e educadora. Produziu vários curtas-metragens e 
hoje está a frente do Zona de Cinema.

Jefferson Placido é músico e compositor, idealizador do Samba Nonsense, um projeto de 
Samba-jazz que busca a musicalidade na rua. 

A Rancho Ideias é a produtora a frente do projeto Zona
de Cinema. Ela surge do encontro entre a jornalista
Gisele Motta e o músico Jefferson Placido.

Quem somos 

http://lagimotta.tumblr.com/
http://sambanonsense.wixsite.com/sambanonsenseband
https://www.facebook.com/ranchoideias/?fref=ts
https://www.facebook.com/ranchoideias/?fref=ts


contato

21 99101-2855
21 98243-7004

ranchoideias@gmail.com
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