
 
 

ATOR ADRIEN BRODY, VENCEDOR DO OSCAR, É ESCOLHIDO COMO JUIZ 
DO CONCURSO BOMBAY SAPPHIRE IMAGINATION SERIES: FILM 

GIN BOMBAY SAPPHIRE EM PARCERIA COM O TRIBECA FILM FESTIVAL 
OFERECE AOS CINEASTAS A CHANCE DE FAZER SEU PRÓPRIO CURTA 

LONDRES e NOVA YORK, 26 de abril de 2013 /PRNewswire/ -- BOMBAY 
SAPPHIRE®, principal marca de gin do mundo e que cresce com mais rapidez 
em volume e valor [1] nomeou Adrien Brody, vencedor do Oscar,  Academy 
Award®, como juiz do seu concurso de filmes Bombay Sapphire Imagination 
Series: Film. 

Para ver o press release em multimídia, favor clicar:  

http://www.multivu.com/mnr/60647-adrien-brody-named-bombay-sapphire-film-
judge 

Pelo segundo ano consecutivo, o concurso de filmes Bombay 
Sapphire Imagination Series: Film, em parceria com o Tribeca Film Festival®, 
está inspirando a imaginação das pessoas, dando-lhes a chance de fazer seu 
próprio curta com a interpretação de um roteiro escrito por Geoffrey Fletcher, 
roteirista que já ganhou um Oscar, o Academy Award.   

A partir de 26 de abril, pessoas de todo o mundo podem 
visitar http://www.imaginationseries.com para acessar o roteiro de Geoffrey 
Fletcher e enviar suas ideias imaginativas cinematográficas com base nesse 
roteiro. Os filmes considerados como os mais imaginativos serão produzidos e 
os vencedores poderão participar da produção do seu filme junto com talentos 
de categoria mundial, e ver sua versão do roteiro de Fletcher na telona.  

O concurso terminará em 4 de agosto de 2013. Adrien Brody, Geoffrey Fletcher 
e vários especialistas do Tribeca Film Festival escolherão as quatro ideias mais 
imaginativas para produção. O painel escolherá também cinco ideias que serão 
levadas a voto popular, e aquela que vencer também será produzida. Todos os 
cinco filmes serão exibidos no Tribeca no ano seguinte, em abril de 2014.   

Brody, vencedor de um Oscar, Academy Award, comentou, "Fui um cara 
rebelde, aprontei muitas. Sempre tive muita imaginação. Tentava encenar todas 
as experiências que tinha. Lembrava de detalhes dos momentos, e de 
comportamentos especiais que me impressionava, sempre tive algo de ator em 
mim. Sou muito grato por ter tido oportunidades de fazer essa criatividade 
florescer, e estou muito entusiasmado em poder trabalhar com o gin Bombay 
Sapphire neste concurso – que vai encorajar as pessoas a explorar sua própria 
criatividade. A imaginação pode mesmo levar você a qualquer lugar, é algo muito 
subjetivo, e por isso estou animado para ver como as pessoas vão interpretar o 
roteiro de Geoffrey e pronto para começar essa jornada incrível com elas."     



"Temos orgulho de continuar nossa parceria com uma marca que promove a 
criatividade e a imaginação como a Bombay Sapphire. O concurso é uma forma 
fantástica para cineastas de todo o mundo expressarem sua imaginação. 
Estamos entusiasmados em ver onde sua imaginação vai levá-los", acrescentou 
Jon Patricof, presidente da Tribeca Enterprises. 

Com um história pautada na imaginação, o gin Bombay Sapphire  apoia há muito 
tempo o mundo da criatividade, design e formas inovadoras de pensamento. A 
diretora geral de marketing da Bombay Sapphire, Magali Podesta comenta,"A 
equipe da  Bombay Sapphireacredita que a imaginação faz do mundo um lugar 
melhor. Tudo que a marca representa e tudo que fazemos tem a marca da 
imaginação, desde nossos ingredientes botânicos exóticos até nosso processo 
de destilação com infusão de vapor e nossa garrafa azul icônica. Queremos 
estimular a imaginação das pessoas na forma de filme e deixar que criem uma 
história baseada em um roteiro de um escritor que ganhou um Oscar para criar 
uma série especial de curtas, mostrando que a imaginação pode levar você a 
qualquer lugar."  

Para assistir os cinco filmes vencedores e para ver mais detalhes sobre o 
concurso, roteiro e sobre como participar, 
visitehttp://www.imaginationseries.com. Para atualizações sobre o Bombay 
Sapphire Imagination Series: Film, visite: 
 http://www.facebook.com/BombaySapphire. 

NOTAS PARA OS EDITORES 

Entre os vencedores do concurso Bombay Sapphire Imagination Series: Film de 
2013 estão: 

• James Griffiths, cineasta em tempo integral de Londres, cujo filme de 
ação "Room 8" mostra pessoas em miniatura, universos paralelos e uma 
virada no final que é uma verdadeira experiência cinematográfica para o 
público.    

• Shekhar Bassi, cineasta iniciante que mora em Londres, cujo filme "The 
Mrs" é uma comédia em preto e branco sobre um crime e conta a história 
de um casal disfuncional.  

• Cadi Catlow, diretor de animação que criou o filme "The Crab", em "stop-
motion animation" e filmado em um ambiente extremamente limitado que 
usa apenas legendas e depende somente de uma marcação do tempo e 
de animação extremamente precisas para mostrar as emoções, 
processos mentais e personalidades de dois caranguejos.  

• Paul Frankl, diretor freelance de Londres, cujo filme "Water Song" conta 
a história de um nadador competitivo e surdo que se depara com uma 
oportunidade de trapacear.    

• Alexis Barroso Gasco, escritor, diretor e designer gráfico da Espanha, 
cujo filme "Concreto", se passa em um prédio de escritórios e conta a 
história de um executivo, um faxineiro e uma caixa, que traz à tona seus 
mais obscuros desejos.     

Para baixar as imagens e o conteúdo do vídeo do Tribeca Film Festival 2013, 
visite: 



http://digitalnewsagency.com/stories/6567-adrien-brody-launches-filmmakers-
competition-at-tribeca-film-festival   

*Favor verificar os termos e condições locais 
em http://www.imaginationseries.com   

Sobre o BOMBAY SAPPHIRE® 

Bombay Sapphire é a maior marca de gin do mundo em termos de volume e 
valor[1]. Inspirado em uma receita secreta de 1761, o ginBombay Sapphire é 
resultado do perfeito equilíbrio de uma combinação exclusiva de dez 
ingredientes botânicos exóticos de todas as partes do mundo. Os sabores 
naturais dos ingredientes botânicos são capturados através de um processo de 
destilação delicado chamado infusão de vapor, que resulta no sabor complexo, 
suave e tentador do Bombay Sapphire. Desfrute do Bombay Sapphire de forma 
responsável. Bombay Sapphire, o  design da garrafa do Bombay Sapphire e os 
acessórios são marcas comerciais e/ou marcas registradas. 

BOMBAY SAPPHIRE® - Infused with imagination™ 

A Bombay Sapphire deseja inspirar as pessoas a expandir suas mentes, a 
pensar de forma diferente para revelar mais sobre elas mesmas e suas 
imaginações. A equipe da Bombay Sapphire acredita que todos têm imaginação 
e, por isso, quer dar a todos a oportunidade da inspiração e misturar sua 
imaginação com o Bombay Sapphire. 

http://www.bombaysapphire.com 

http://www.facebook.com/BombaySapphire 

[1] Dados obtidos na International Wine and Spirit Research (IWSR), para os 12 
meses que terminaram em dezembro de 2011. As marcas principais são as que 
ficaram entre as cinco primeiras em volume e valor em âmbito mundial. Os 
resultados completos estão disponíveis a pedido.  

Para obter mais informações, favor contatar: 

Tarita Mullings, H+K Strategies / tarita.mullings@hkstrategies.com / +44-20-
7413-3000 

 

   

 


