
 

Sétima premiação anual "Hamilton Behind the Camera" homenageou os heróis 
por trás das câmeras em 10 de novembro, em Los Angeles  

O evento foi produzido em colaboração com a revista Los Angeles Confidential -- 
apresentadores incluídos 

Lenny Kravitz, Amy Adams, Zoe Saldana, Casey Affleck, Jeremy Renner e 
outros 

Novembro de 2013 /PRNewswire/ -- A Hamilton, fabricante de relógios conhecida 
por seu papel pioneiro nos mundos da aviação e do cinema, bem como por sua 
tecnologia inovadora de medição do tempo, promoveu a sétima premiação anual 
"Hamilton Behind the Camera Awards", ontem à noite, no cinema Ebell of Los 
Angeles. A cerimônia de premiação, coproduzida pela revista Los Angeles 
Confidential, da Niche Media, homenageou talentos brilhantes por trás das câmeras, 
cujo trabalho individual tem contribuído para a qualidade da cinematografia e para 
deixar uma impressão duradoura nas audiências dos cinemas. 

Para ver esse comunicado à imprensa em multimídia, clique em: 

http://www.multivu.com/mnr/64138-hamilton-behind-the-camera-awards 

A atriz Elisabeth Röhm foi a mestre de cerimônia da premiação e as apresentações 
dos ganhadores foi feita por um grupo de elite de atores, atrizes e cineastas 
premiados, entre os quais estavam Lenny Kravitz, Amy Adams, Casey Affleck, Zoe 
Saldana, Jason Reitman, Bruce Dern e Jeremy Renner, entre outros. 

A premiação "Hamilton Behind the Camera 2013 Awards" homenageou: 

A lista dos homenageados e apresentadores da premiação "Hamilton Behind the 
Camera 2013 Awards" inclui: 

 Diretor: David O. Russell, "American Hustle", apresentado pelo 
ganhador do Academy Award (Oscar) e indicado para o Globo de Ouro 
Jeremy Renner;  

 Filme estrangeiro/diretor: Haiffa Al Mansour, "Wadjda"; apresentados 
pelo ganhador do Globo de Ouro, SAG e Emmy Sandra Oh. 

 Roteiristas: Brad Ingelsby e Scott Cooper, "Out of the Furnace", 
apresentados pelo ganhador do Academy Award (Oscar) e indicado 
para o Globo de Ouro Casey Affleck;  

 Produtores: Robbie Brenner e Rachel Winter, "Dallas Buyers Club", 
apresentados pela premiada atriz Zoe Saldana;  



 Diretores de elenco: Billy Hopkins e Leah Daniels-Butler, "Lee Daniels' 
The Butler", apresentados pelo ator e cantor/compositor ganhador do 
Prêmio Grammy Lenny Kravitz;  

 Diretor de arte: Jess Gonchor, "Inside Llewyn Davis", apresentado pelo 
produtor-executivo de cinema Robert Graf;  

 Editora de filmes: Dana E. Glauberman, "Labor Day", apresentada pelo 
diretor, roteirista e produtor, premiado com um Oscar e indicado para 
o Globo de Ouro, Jason Reitman;  

 Figurinista: Michael Wilkinson, "American Hustle", apresentado pela 
atriz ganhadora de um Oscar e indicada para o Globo de Ouro Amy 
Adams;  

 Cenógrafo (Property Master): Brad Einhorn, "Behind The Candelabra", 
apresentado pelo ator indicado para um Award Joe Manganiello;  

 Conjunto da obra em cinematografia: Phedon Papamichael, ASC, 
"Nebraska", apresentado pelo ator premiado com o Academy Award 
(Oscar) e indicado para o Globo de Ouro Bruce Dern.  
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