
 

Bombay Sapphire Gin anuncia quatro vencedores da Série 
Imaginação: Competição Cinematográfica; público vota para 

um quinto vencedor  

 

-- Quatro cineastas ganharam a chance de levar sua imaginação para as telas 

-- O público tem a oportunidade de votar para um quinto filme, visitando imaginationseries.com/vote 

LONDRES, 23 de outubro de 2013 /PRNewswire/ -- A BOMBAY SAPPHIRE®, que está entre as principais 
marcas de gim de maior crescimento no mundo, em volume e valor[1], em associação com a Tribeca Film 
Festival®,  anunciou hoje os quatro vencedores da "Série Imaginação da Bombay Sapphire: Competição 
Cinematográfica" ("Bombay Sapphire Imagination Series: Film competition"). A competição oferece a 
cineastas emergentes a oportunidade de produzir seus próprios filmes de curta-metragem, usando suas 
imaginações para interpretar um roteiro de curta-metragem criado pelo roteirista ganhador de um Academy 
Award® (Prêmio da Academia ou Oscar), Geoffrey Fletcher.  

Para ver este press release em multimídia, visite:  
http://www.multivu.com/mnr/63485-bombay-sapphire-winners-of-imagination-series  

Agora em seu segundo ano, a Bombay Sapphire e Geoffrey Fletcher montaram uma seção cruzada de 
pesos pesados da imaginação no mundo do cinema para julgar os filmes inscritos. Entre os jurados estavam 
o ator premiado com um Academy Award® (Oscar), Adrien Brody, a roteirista e diretora cinematográfica 
Lucy Mulloy, a roteirista Naomi Foner, o ator Peter Facinelli e o tutor sênior da Vimeo, Sam Morrill. Eles 
selecionaram nove filmes por sua originalidade e imaginação. 

Os vencedores são: 

• Anthony Khaseria, roteirista de Londres, por seu filme "Reflections" ("Reflexões");  
• Maite Fernandez, vendedora de livros e comediante da Espanha, por seu filme "Grafitti Area" (Área de 

Grafiti");  
• Chris Cornwell, roteirista de Londres, por seu filme "Exit Log" ("Registro de Saída");  
• Kiara Jones, estudante de cinema dos EUA, por seu filme "The Other Side of the Game" ("O Outro Lado 

do Jogo").  

O roteirista ganhador do Oscar Geoffrey Fletcher comentou sobre a competição: "Em uma época em que é 
difícil para novas vozes e visões criativas encontrar financiamento e ampla exposição, a Bombay 
Sapphire está fornecendo uma plataforma e uma base de lançamento para que novas histórias sejam 
contadas na tela. Esperamos que os filmes que criamos inspirem o público e que sejam tão repercutidos 
como são imaginativos". 

O ator premiado com um Oscar Adrien Brody disse: "A extensão da criatividade dos roteiros que recebemos 
para a competição cinematográfica da Série Imaginação da Bombay Sapphire deste ano foi enorme, 
tornando extremamente difícil selecionar apenas quatro vencedores. Independentemente disso, espero que, 
para muitos, essa foi uma experiência motivacional e acredito que descobrimos alguns novos talentos 
expressivos, que esperamos serão capazes de produzir um impacto na indústria cinematográfica. Estou 
muito ansioso para ver como vamos dar vida às imaginações dos ganhadores, através da apresentação dos 
filmes na tela grande em abril". 



Com imaginação no coração da Bombay Sapphire e na produção de filmes, a competição procura explorar a 
criatividade ilimitada e a convicção da marca sobre o poder da imaginação e de que ela pode levar você a 
qualquer lugar. 

O gerente global de Marketing da Bombay Sapphire Luca Vescovini acrescentou: "Estamos todos 
comprometidos com o propósito de despertar a imaginação das pessoas e descobrir novos talentos, através 
da competição cinematográfica Série Imaginação da Bombay Sapphire. É estimulante ver como a Série 
Imaginação cresceu e depois de apenas dois anos quase dobrou o número de concorrentes. Recebemos 
mais de 1.300 inscrições de 68 países, de diversas partes do mundo". 

O CCO (chief creative officer) da Tribeca Enterprises, Geoffrey Gilmore, comentou sobre a associação com a 
Bombay Sapphire: "É ótimo fazer uma parceria com uma marca que abraça a criatividade e a imaginação da 
mesma forma que fazemos. A Série Imaginação, alimentada pela paixão e pelo suporte da equipe da 
Bombay Sapphire, nos traz uma grande oportunidade de descobrir novos contadores de história". 

A partir de hoje, a Bombay Sapphire está proporcionando ao público em geral a oportunidade de votar para 
um quinto filme a ser feito, através de sua seleção por voto aberto. Ao visitar o site 
imaginationseries.com/vote, qualquer um pode votar e o filme vencedor será anunciado em 14 de novembro 
de 2013. 

Os concorrentes são: 

• Karen Pessina, Itália -- "Tea Time" é um enredo de suspense que envolve dois homens e um pneu 
furado do carro. Quando eles buscam ajuda em uma casa nas proximidades, uma velha senhora lhes 
oferece chá e broas. Um deles cai morto depois de comer uma broa envenenada. Seu parceiro se 
junta à velha senhora.  

• Allyson Morgan, EUA -- "Need for Speed (Dating)" é uma comédia sobre duas amigas que vão a um 
evento de encontros rápidos. Elas enfrentam um bando ruidoso de rapazes repulsivos, um após o 
outro, e começam a perder as esperanças. Mas o destino intervém e cada uma delas encontra um 
parceiro que, por acaso, mora perto de sua casa.  

• Giles Borg, Reino Unido - "The Search" é um drama sobre um homem que receia ser o último 
sobrevivente na terra. Ele usa um velho terminal de computador, o BOB, para examinar filmagens da 
CCTV, em busca de outros sinais de vida. BOB encontra outros humanos, mas, como ele mesmo se 
sente solitário, não conta a John, que sai, desesperançado.  

• Effie Woods, Reino Unido - "Cutie Pie" é uma comédia sobre um homem, Peter, que retorna à casa e 
descobre que Maggie comprou para ele um adorável gatinho. Peter quer que Maggie retorne o 
gatinho, quando ele destrói a casa. Apesar dos esforços para se livrar do pequeno monstro, ele 
continua a assombrá-los.  

• Hiroshi Momose, Japão - "The Value of Freedom" é uma animação de uma história no zoológico. 
Dois pássaros observam através da gaiola o céu à distância. Um pássaro consegue ajuda par escapar 
do confinamento da gaiola. Preferindo evitar o desconhecido, o outro pássaro decide ficar, sentindo-se 
mais confortável com o que ele conhece.  

Os vencedores irão agora participar da produção e direção de seus próprios filmes, com estreia marcada 
para o início de 2014. Para conhecer os vencedores e saber mais sobre seus filmes e experiências durante o 
processo de produção, visite http://www.imaginationseries.com/vote. 

Sobre o BOMBAY SAPPHIRE®  
O Bombay Sapphire está entre as principais marcas de gim de crescimento mais rápido no mundo, em 
volume e valor[1]. Baseado em uma receita secreta de 1761, o gim Bombay Sapphire é o resultado do 
balanceamento perfeito de uma combinação única de 10 espécies botânicas exóticas, escolhidas à mão em 
diversas partes do mundo. Os sabores naturais dessas espécies botânicas são capturados através de um 
processo delicado de destilação, chamado Infusão a Vapor, que resulta no paladar provocante, suave e 
complexo, que é próprio do Bombay Sapphire.  

BOMBAY SAPPHIRE® - Infused with imagination™  
A empresa Bombay Sapphire objetiva inspirar as pessoas a expandir suas mentes, pensar de forma 
diferente, para revelar mais sobre elas mesmas e sobre suas imaginações. A equipe da Bombay Sapphire 



acredita que todo mundo tem imaginação e, portanto, quer dar a todos a oportunidade de serem inspirados e 
de infundirem suas imaginações com o Bombay Sapphire. 

http://www.bombaysapphire.com 
http://www.facebook.com/BombaySapphire 

[1]. Dados obtidos da International Wine and Spirit Research (IWSR – Pesquisa Internacional do Vinho e das 
Bebidas Destiladas), para os 12 meses encerrados em dezembro de 2011. As principais marcas são aquelas 
que se classificam entre as 5 melhores, por volume e valor, globalmente. Resultados completos disponíveis 
a pedido. 

Para mais informações, por favor, contate: 

Primário 
Tarita Mullings, H+K Strategies / tarita.mullings@hkstrategies.com / +44-20-7413-3734 
H+K Strategies / imaginationseries@hkstrategies.com / +44-20-7413-3000 

 

  

 


