Biografia do Diretor
André Di Mauro tem em sua biografia um histórico multidisciplinar que inclui
trabalhos como escritor, diretor e produtor. Trabalha na area audiovisual
desde o início dos anos 90 quando dirigiu a série de tv Pousada Búzios
(TVE). Foi o criador do primeiro Curso de Cinema de Nível Superior da
Cidade do Rio de Janeiro na Universidade Estácio de Sá onde trabalhou
como Diretor Acadêmico por dez anos. Nesta época atuou como produtor
executivo em dezenas de curta-metragens. Em 2017 recebeu o prêmio
especial “Brasileirinho” no IV Festival Brasil de Cinema Internacional pelo
conjunto da obra e sua contribuição ao cinema brasileiro. Apesar de Di Mauro
estar trabalhando há muito tempo na área do audiovisual o filme "Humberto
Mauro" será o primeiro longa-metragem dirigido por ele. O último filme curtametragem que dirigiu foi o documentário “Moon Effect” que ganhou em
Montreal (01/2018) o prêmio “Melhor Curta-Metragem Documentário” no
Canada Independent Film Festival 2018.
Director Bio
André Di Mauro has in his biography a multidisciplinary historic that includes
works as a writer, director, and producer. He works in the audiovisual area
since the beginning of the 90s when he directed the TV series Pousada
Búzios (TVE). He was the creator of the first higher education film school of
the City of Rio de Janeiro at Estácio de Sá University where he worked as
Academic Director for 10 years. In this period he worked as executive
producer on dozens of short films. In 2017 he received the special prize
"Brasileirinho" at the IV International Festival of International Cinema for his
work and his contribution to Brazilian cinema. Although Di Mauro has been
working for a long time in the audiovisual area, the film "Humberto Mauro" will
be the first feature directed by him. The last short film directed by him was the
documentary "Moon Effect" that received in Montreal the award "Best
Documentary Short Film" at the Canada Independent Film Festival 2018.

