
Localizado num antigo sobrado histórico da Praia de Iracema,   em Fortaleza, o
Centro de Narrativas Audiovisuais da Escola Porto Iracema das Artes/Instituto
Dragão do Mar, o CENA 15, é um espaço de formação, pesquisa e experimentação
de narrativas para o cinema, a televisão e os espaços expositivos. Saiba mais.

FEVEREIRO 2018

CENA CINECLUBE ESTREIA NOVO CICLO DE EXIBIÇÕES E DEBATES

Com foco na construção dramatúrgica de filmes que serviram de referência à
escrita dos roteiros da última edição do Laboratório de Cinema do Porto Iracema
das Artes, a nova programação acontece agora semanalmente às quartas-feiras, às
19h, sob a curadoria dos roteiristas formados na 5ª turma do Lab. Na sessão de
estreia (24/01), foi exibido o longa-metragem Mustang (Dir. Deniz Gamze Ergüven,
2015), programado pelas roteiristas Fernanda Brasileiro e Emilly Benevenuto; no
último dia 31, foi a vez de Que Fiz Eu Para Merecer Isso? (Dir. Pedro Almodóvar,
1984), programado por Taís Monteiro e Pedro Cândido; e ainda neste mês,
serão  exibidos os longas-metragens  Tony Manero (Dir. Pablo Larraín, 2008),
programado por Pedro Rocha e Leandro Alves, no dia 07/02; e o renomado Eu, Um
Negro (Dir. Jean Rouch, 1958), no dia 21/02, programado por Adriana Botelho e
Reneude Andrade. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos. (Foto: Mateus
Pompeu). 

http://www.portoiracemadasartes.org.br/a-escola/cena-15/


INFERNINHO TEM SUA ESTREIA MUNDIAL NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE
ROTERDÃ 

Dirigido por Guto Parente e Pedro Diógenes e com roteiro desenvolvido na primeira
turma (2013) do Laboratório de Cinema da Escola Porto Iracema das Artes, o filme
participou da "Mostra Bright Future", voltada para diretores e diretoras com até
dois longas produzidos. Em 2017, Inferninho integrou também a "Mostra Futuro
Brasil" durante a 50ª edição do Festival de Brasília, onde conquistou o prêmio
técnico voltado para a finalização da obra. Em Roterdã, além de Inferninho, mais
14 longas e 3 curtas-metragens brasileiros participaram do festival, dentre eles o
cearense O Clube dos Canibais (2018), com direção de Guto Parente e produção da
Tardo Filmes. (Foto: Equipe de Inferninho e do O Clube dos Canibais no Festival de
Roterdã).  Assista  ao teaser  do filme Inferninho e ao  trailer  de  O  Clube dos
Canibais.

CASA, DE LETÍCIA SIMÕES, ESTÁ EM FASE DE PRODUÇÃO 

Com roteiro desenvolvido na terceira turma (2015) do Laboratório de Cinema da
Escola Porto Iracema das Artes, o longa documental foi contemplado em 2015 pela
Chamada Pública PRODECINE 05 na categoria  "linguagem inovadora e relevância
artística". O filme é uma busca da cineasta por uma antiga herança de uma tia que
pode ou não ser fruto da imaginação de sua mãe. Após passar pela  Escola

https://www.facebook.com/marrevoltofilmes/videos/189147791635558/
https://www.youtube.com/watch?v=7HrP804adso


Internacional de Cinema e TV de Cuba e pelo Porto Iracema das Artes, Letícia
encontra-se hoje entre Salvador e Recife para realizar  o que provavelmente é o
seu trabalho mais íntimo até então. A produção de Casa é da REC Produtores
Associados (Foto: Letícia Simões).

EDIFICANTE, DE MARCELO LORDELLO, É CONTEMPLADO EM  CHAMADA
PÚBLICA NACIONAL 

Com roteiro desenvolvido no Laboratório de Cinema da Escola Porto Iracema das
Artes (2015), o filme recebeu R$ 2,22 milhões na Chamada Pública Nacional
PRODECINE 05/2016. O enredo traz um Brasil submergido numa grave crise
econômica, onde Priscila, Josué e Miguel, três jovens adultos de Recife, de
diferentes realidades socioculturais, lidam com as consequências da crise em suas
vidas. Para mais informações, clique aqui. (Foto: Google Imagens).

SÉRIE-ESCOLA ARTES DE PROA NAVEGA PARA O SEU ÚLTIMO MÓDULO

Após um intenso cronograma de filmagens, que integrou os meses de novembro e
dezembro de 2017, os estudantes da série-escola Artes de Proa já estão
trabalhando na montagem dos cinco episódios sobre os processos artísticos dos
Laboratórios de Criação da Escola Porto Iracema das Artes.  051 Grande

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/cinema/noticia/2017/12/29/ancine-anuncia-investimento-em-tres-projetos-de-longa-metragem-de-pe-322034.php
http://www.labs.portoiracemadasartes.org.br/2017/051grande-circular/
http://www.labs.portoiracemadasartes.org.br/2017/ocre/
http://www.labs.portoiracemadasartes.org.br/2017/constituicao-coreografica-criminosa/


Circular  (Artes Visuais), Onde Não Tem Casa  (Cinema), Fortaleza
2040 (Dança), Silas CRVS A.O.A (Música) e Despejadas (Teatro) foram os projetos
que tiveram parte de suas trajetórias registradas. Agora, sob a tutoria de Lis Paim,
montadora e coordenadora do Laboratório de Cinema do Porto, as duplas
de  montadores de cada equipe construirão narrativas possíveis a partir dos
materiais filmados. A previsão de lançamento é abril de 2018.  (Foto: Joyce S.
Vidal).

SÉRIE DO CANAL SPACE SOBRE A VIDA DO EX-BOXEADOR POPÓ TEM
ROTEIRO E DIREÇÃO DE SÉRGIO MACHADO  

O cineasta baiano e tutor do Laboratório de Cinema da Escola Porto Iracema das
Artes, Sérgio Machado, filma este mês o seu mais novo trabalho para a TV, Os
Irmãos Freitas - uma série de oito episódios sobre a vida do ex-boxeador Popó. As
locações se dividem entre Salvador, São Paulo e mais 4 países, abarcando também
a reprodução de ginásios importantes na carreira do ídolo, como o Balbininho, na
Bahia, e o francês Le Cannet. O roteiro é assinado por Sérgio Machado, George
Walker e Pedro Perazzo (integrante do Laboratório de Cinema do Porto em 2015).
A série tem direção de Sérgio Machado e Aly Muritiba, sob a supervisão de Walter
Salles. A produção é da Gullane e Videofilmes, e a coprodução do canal SPACE. A
previsão de estreia é para 2019. (Foto: Google Imagens).

http://www.labs.portoiracemadasartes.org.br/2017/051grande-circular/
http://www.labs.portoiracemadasartes.org.br/2017/ocre/
http://www.labs.portoiracemadasartes.org.br/2017/constituicao-coreografica-criminosa/
http://www.labs.portoiracemadasartes.org.br/2017/sila-crvs-a-o-a/
http://www.labs.portoiracemadasartes.org.br/2017/despejadas-entre-o-teatro-e-a-cidade-a-questao-do-genero/


CENA 15 RECEBE PRODUÇÃO DO FILME  GUERRA DE PAPEL, DE DÉO
CARDOSO 

O Centro de Narrativas Audiovisuais, CENA 15, abrigará até abril parte da produção
do longa-metragem de ficção Guerra de Papel, do diretor Déo Cardoso. O filme
conta a história de Saulo, um pacato aluno de ensino médio que acaba se
envolvendo em uma discussão com Guto, seu colega de sala, após um insulto
racista. Quando Saulo é colocado para fora da aula e decide não sair, um estopim
de opiniões e reações despertam uma discussão sobre bullying e questões raciais
na escola. O longa foi contemplado no Edital do MinC e será todo filmado  em
Fortaleza com a produção da Corte Seco Filmes (Foto: Mora Design).

III ENCONTRO INTERNACIONAL DE IMAGEM CONTEMPORÂNEA REUNIRÁ
PESQUISADORES DE DIVERSOS PAÍSES DO MUNDO EM FORTALEZA 

Entre os dias 26 de fevereiro e  01 de março, serão realizadas aproximadamente
vinte conferências, performances e mostras de artes visuais e de cinema, numa
programação intensa que mobilizará diferentes espaços da cidade em torno de um
tema comum: Imagem e Liberdade. Pesquisadores e artistas do Brasil, França,
Itália e Argentina discutirão sobre o estado e o estatuto das imagens
contemporâneas, com especial atenção às novas formas e práticas do cinema e da
fotografia com as tecnologias digitais, além de homenagear o artista cearense
Francisco de Almeida. As inscrições para o encontro seguem abertas. Para mais
informações, clique aqui. (Foto: Tobias Gadae).

http://www.eiic.ufc.br/2018/


COPRODUÇÃO ENTRE BRASIL E MÉXICO PREVÊ INVESTIMENTOS DE ATÉ 300
MIL DÓLARES

Seguem abertas até 15 de março as inscrições para o edital PRODECINE 12/2017 -
Coprodução Brasil-México do Programa Brasil de Todas as Telas, da ANCINE.
Lançada em parceria com o Instituto Mexicano de Cinematografia - IMCINE, a
chamada pública binacional investirá o equivalente a 300 mil dólares em dois
projetos de longa-metragem de ficção, documentário ou animação. Para mais
informações, clique aqui. (Foto: Google Imagens). 

FESTIVAL DE ROTEIRO DE LÍNGUA PORTUGUESA FARÁ APRESENTAÇÃO
PÚBLICA DE PROJETOS

O Guiões - Festival de Roteiro de Língua Portuguesa, em parceria com o FESTIn -
Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, fará  apresentações públicas
dos roteiros finalistas da sua 4ª edição no Cinema São Jorge, em Lisboa, Portugal.
O evento promoverá debates sobre co-produção internacional, o valor do roteiro
no mercado e a escrita cinematográfica, além de masterclasses com Pablo Villaça
(crítico de cinema) e José Carvalho (professor e guionista brasileiro). Serão
exibidos ainda os filmes Elon Não Acredita na Morte (Dir. Ricardo Alves Jr.) e Uma

http://www.brde.com.br/fsa/chamadas-publicas/producao/chamada-publica-brdefsa-prodecine-122017/


Vida Sublime  (Dir. Luís Diogo), cujos roteiros figuraram entre os finalistas da 1ª
edição em 2014. O festival acontece entre os dias 02 e 04 de março de 2018. Para
mais informações, clique aqui. (Foto: Google Imagens).

PROFESSIONAL SCRIPT LAB ABRE  INSCRIÇÕES PARA  ROTEIRISTAS E
DIRETORES

Em parceria com a IndieLisboa, o PLOT-Professional Script Lab 2018 está com
inscrições abertas até o dia 28 de fevereiro para roteiristas e diretores de todo o
mundo que tenham um projeto de longa-metragem de ficção. O laboratório, que
acontece entre os dias 27 e 29 de abril, tem o objetivo de desenvolver argumentos
e estimular a voz criativa dos autores. A edição deste ano contará com a
orientação de Jon Raymond (roteirista do filme Wendy e Lucy, 2008, e Old Joy,
2006) e da editora espanhola Ana Sanz Magallón. Para mais informações,
clique aqui. (Foto: site PLOT).

INSCREVA SEU PROJETO DE SÉRIE DE FICÇÃO OU DOCUMENTÁRIO NO
CANAL BRASIL

http://guioes.com/
http://indielisboa.com/en/argumentistas-e-realizadores-estao-abertas-inscricoes-para-o-laboratorio-plot-professional-script-lab/


Até o dia 08 de março, o Canal Brasil está recebendo projetos de séries de ficção
ou documentário sem qualquer restrição de tema. Os projetos devem ter duração
de 22 a 25 minutos ou 50 a 52 minutos por episódio, com no mínimo de 4 e no
máximo de 13. Para participar, a produtora precisa ser brasileira e registrada na
ANCINE. Para mais informações, clique aqui. (Foto: Google Imagens).

MAIOR FESTIVAL DE ANIMAÇÃO DO MUNDO RECEBE INSCRIÇÕES 

Estão abertas as inscrições para a 42ª edição do Festival Internacional de Cinema
de Animação de Annecy. Até o dia 15 de fevereiro, os interessados podem
inscrever gratuitamente suas obras por meio de um formulário online. O evento
acontece entre os dias 11 e 16 de junho, na França, e recebe filmes nas categorias
de curtas e longas-metragens, além de filmes comissionados (videoclipes,
publicitários, etc.), filmes de estudantes e projetos para TV. Conhecido pelas suas
famosas vinhetas de abertura sobre a diversidade cultural do mundo, esse ano o
país homenageado será o Brasil. Para mais informações, clique aqui. (Foto: Google
Imagens).

http://canalbrasil.globo.com/projetos.html
https://www.annecy.org/home


FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE MELBOURNE ESTÁ COM
INSCRIÇÕES ABERTAS 

O MIFF - Festival Internacional de Cinema de Melbourne está com inscrições
abertas para a sua 67ª edição, que acontece entre os dias 02 e 19 de agosto, na
Austrália. O evento aceita inscrições de curtas, longas-metragens e premia curtas
de ficção, animação, documentário e experimental. Para mais informações,
clique aqui. (Foto: Google Imagens).

MANDE SEU FILME PARA O FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
INDEPENDIENTE DE SANTIAGO 

O Santiago del Estero Film Festival - Festival Internacional de Cine Independiente
(SEFF) recebe inscrições até o dia 11 de fevereiro. O evento, que entra  na sua
segunda edição, acontecerá entre os dias 26 e 30 de junho, na cidade de Santiago
del Estero. O certame está aberto para as categorias de filmes de ficção,
documentário e animação produzidas ou estreadas após janeiro de 2017. Para mais
informações, clique aqui. (Foto: Google Imagens).

http://miff.com.au/
http://www.seff.com.ar/


FESTIVAL NACIONAL RECEBE LONGAS, CURTAS-METRAGENS E VIDEOCLIPES
PARA MOSTRAS COMPETITIVAS

O Florianópolis Audiovisual Mercosul recebe, até o dia 5 de março, as inscrições
para as Mostras Competitivas da sua 22ª edição. Podem participar documentários
de longa e média-metragem, filmes de temática infanto-juvenil em todas as
metragens, curtas de todos os gêneros (com até 30 minutos de duração) e
videoclipes (de até 5 minutos). O evento acontece entre os dias 19 e 24 de junho.
Para mais informações, clique aqui. (Foto: Google Imagens).

CENTRO DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS - CENA 15  
Rua José Avelino, 495, Praia de Iracema 

Fortaleza, Ceará, Brasil 
(85) 3219.5586 / (85) 98112.8800 
cena15.audiovisual@gmail.com

http://www.famdetodos.com.br/
https://pt-br.facebook.com/portoiracema/
http://www.portoiracemadasartes.org.br/
https://www.instagram.com/portoiracemadasartes/

