
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.

Maio 2018

PORTO IRACEMA DIVULGA O RESULTADO DA SEGUNDA ETAPA DOS
LABORATÓRIOS DE CRIAÇÃO 2018 
 



A Escola Porto Iracema das Artes tornou público, no dia 01 de maio, o resultado da
segunda etapa do processo seletivo dos Laboratórios de Criação 2018. No Laboratório de
Cinema, a comissão de seleção, composta pelos cineastas Armando Praça, Nina Kopko e
Hilton Lacerda, analisou os projetos a partir dos critérios apontados no regulamento:
singularidade da proposta, consistência artística, articulação e clareza das ideias,
viabilidade de realização e currículo dos integrantes. 35 projetos de roteiros avançaram
para a terceira etapa, sendo 20 da categoria "Ceará" e 15 da categoria "Nordeste". A
terceira e última etapa consiste na defesa do projeto seguida de entrevista realizada pela
mesma comissão avaliadora. As entrevistas serão agendadas pelas coordenações de
cada laboratório entre os dias 14 e 17 de maio no Porto. O resultado final será publicado
no dia 25 de maio (Foto: Ahmad Odeh). Saiba mais.

REPRESA, DE DIEGO HOEFEL, PARTICIPA DA MAIS NOVA EDIÇÃO DO PLOT -
PROFESSIONAL SCRIPT LAB 
 
Com roteiro desenvolvido no Laboratório de Cinema da Escola Porto Iracema das Artes
(2013) e em parceria com o cineasta cearense Leonardo Mouramateus, o filme Represa, a
ser dirigido por Diego Hoefel, além de ter sido contemplado com o edital de Baixo
Orçamento do Ministério da Cultura de 2016, foi também selecionado para participar do

http://www.portoiracemadasartes.org.br/divulgada-relacao-de-classificados-para-3a-etapa-de-selecao-dos-laboratorios-de-criacao-2018/


PLOT - PROFESSIONAL SCRIPT LAB, em Lisboa. No laboratório, os participantes têm a
oportunidade de apresentar seus projetos para um painel de agentes decisores da cena
cinematográfica internacional, acompanhar o programa do festival IndieLisboa e ainda
participar de uma Masterclass com a premiada realizadora argentina Lucrecia Martel
(Foto: Imagem do curta-metragem Cidade Nova, dir. Diego Hoefel, 2015). Saiba mais.

CENA CINECLUBE EXIBE FILMES DE PRODUTORAS CEARENSES  
 
Neste mês de maio, o Cena Cineclube dá continuidade ao ciclo de exibições e debates
com foco na produção independente do cinema cearense. Com uma programação
pensada pelas produtoras locais, a partir das suas próprias obras, o ciclo trará, no próximo
dia 09/05, os filmes Doce de Coco (2010), O Melhor Amigo (2013) e Os Olhos de Arthur
(2016), da Deberton Entretenimento; no dia 15/05, Parque de Diversões (2002), O Amor
do Palhaço (2005), A Mulher Biônica (2008) e o documentário Origem:Destino (2013), da
Segredo Filmes; no dia 23/05, os curtas-metragens Lição de Esqui (2013), Biquini Paraíso
(2014) e História de Uma Pena (2015), da produtora Praia à Noite; e, por fim, a última
sessão é comandada pela Nigéria Filmes, com o longa-metragem  Com Vandalismo
(2013).  A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.  (Foto: Imagem do curta-
metragem O Amor do Palhaço, dir. Armando Praça, 2014). Saiba mais.

http://indielisboa.com/plot-professional-script-lab/
http://www.portoiracemadasartes.org.br/


ESCOLA PORTO IRACEMA DAS ARTES REALIZA SEU PRIMEIRO PERCURSO DE
DRAMATURGIA 
 
O Porto Iracema dá início ao seu primeiro Percurso de Dramaturgia para teatro e cinema
neste mês de maio. Realizado pelos Cursos Básicos de Artes Cênicas e Audiovisual, a
formação tem carga horária total de 130h e oferece uma experiência de estudo e criação
em que cada participante desenvolverá seu próprio roteiro de curta-metragem de ficção,
documentário ou peça teatral. As aulas se dividem em cinco módulos: 1) A forma
dramática, com o professor Carlos Rabelo; 2) Ateliê de escrita 1 - teatro, com Aldo
Marcozzi; 3) Ateliê de escrita 2 - cinema, com Janaína Marques; 4) A figura da mãe no
drama, com Natasha Faria; e 5) Ateliê de escrita 3 - projeto de roteiro para curta-
metragem ou peça teatral, com Suzy Élida e Pablo Arellano. Saiba mais.

http://www.portoiracemadasartes.org.br/aberto-processo-seletivo-para-percurso-de-dramaturgia-no-porto-iracema-das-artes/


VILA DAS ARTES ABRE INSCRIÇÕES

PARA LABORATÓRIO  FORTALEZA

INSURGENTE  até o dia 13 de maio.

Serão selecionados três projetos de curta

metragem que tenham como tema a

insurgência de movimentos sociais e a

ocupação de espaços públicos na cidade.

O Laboratório irá abordar noções básicas

da linguagem audiovisual nas áreas de

produção, direção, fotografia, som, arte e

edição. A experiência envolve conteúdos

práticos e teóricos inteiramente voltados

CINECLUBE BCCP REALIZA MOSTRA

PRIMAVERA DAS MULHERES NO MÊS

DE MAIO, tendo como ponto de partida o

cinema realizado por quatro  cineastas

contemporâneas. Na programação

estão  os filmes Eu, Você e Todas Nós

(dir. Miranda July), no dia 08/05; O Lixo e

o Sonho (dir. Lynne Ramsay), no dia

15/05; e Campo Grande (dir. Sandra

Kogut), no dia 22/05. Após a sessão, que

começa sempre às 18h na Biblioteca da

Universidade Federal do Ceará, no

Campus do Pici, acontece um debate com



para a realização dos projetos.  Saiba

mais.

O LABORATÓRIO ARTES E

MICROPOLÍTICAS URBANAS (LAMUR)

E A PESQUISA FORTALEZA

SENSÍVEIS convocam contribuições

artísticas para uma projeção visual da

ação Micropolítica e Revolução no bairro

Benfica e na Praça da Gentilândia, na

cidade de Fortaleza. Os interessados

podem enviar fotografias de momentos

os convidados. O evento é gratuito. Saiba

mais.

CINETEATRO SÃO LUIZ PROMOVE

MOSTRA 1968: 50 ANOS DE ARTE E

REVOLUÇÃO entre os dias 8 e 12 de

maio.  O evento conta com a exibição de

curtas-metragens produzidos por coletivos

artísticos de jovens da periferia de

Fortaleza e dos seguintes longas:

Aconteceu em Woodstock (Ang Lee,

2009), Across the Universe (Julie Taymor,

http://www.viladasartesfortaleza.com.br/blog/2018/04/13/vila-das-artes-lanca-convocatoria-fortaleza-insurgente-em-comemoracao-ao-aniversario-da-cidade/
http://www.biblioteca.ufc.br/


vividos nos dois espaços - o bairro e a

praça - até o dia 10 de maio para o e-mail

lamur.ufc@gmail.com. Saiba mais.

INSCRIÇÕES  PARA A 28ª  EDIÇÃO DO

CINE CEARÁ seguem até o dia 23 de

maio. O evento, que acontece de 04 a 10

de agosto no Cine Teatro São Luís,

recebe curtas e longas-metragens

de  animação, ficção, documentário ou

experimental de realizadores de países da

América Latina, Caribe, Portugal e

Espanha para concorrerem ao troféu

2007), Mariguella: Retrato falado do

guerrilheiro (Silvio Tendler, 2001), Terra

em Transe (Glauber Rocha, 1967), dentre

outros. No dia 12 acontecerá ainda a

estreia do filme O Processo, de Maria

Augusta Ramos, que traz os bastidores

do julgamento que culminou no

impeachment da ex-presidente Dilma

Rousseff em 31 de agosto de 2016. O

filme testemunha a profunda crise política

e o colapso das instituições democráticas

no Brasil. Assista o teaser de O processo.

FESTIVAL VARILUX DE CINEMA

https://www.facebook.com/lamurufc/
https://www.youtube.com/watch?v=OcoSy2KVg4s


Mucuripe nas diversas categorias das

Mostras Competitivas. Saiba mais.

INSCRIÇÕES PARA O CURITIBA_LAB

SEGUEM ABERTAS ATÉ O DIA 07 DE

MAIO para projetos de longa-metragem

de ficção. O Laboratório acontecerá entre

os dias 06 e 14 de junho, em parceria

com o Festival Internacional de Cinema

de Curitiba.  Saiba mais.

FRANCÊS PROMOVE LABORATÓRIO

FRANCO BRASILEIRO DE ROTEIROS

no Rio de Janeiro. Serão selecionados 15

projetos de ficção original ou adaptada,

em formato de longa-metragem e/ou série

para televisão, para receber tutorias de

três cineastas renomados do cinema

francês. As inscrições seguem até o dia

18 de maio. Saiba mais.

FULBRIGHT BRASIL OFERECE

BOLSAS DE ESTUDO PARA

MESTRADO EM ROTEIRO DE CINEMA

https://docs.wixstatic.com/ugd/73c2e0_6975f6c8f90846aba09630c944e40247.pdf
https://www.olhardecinema.com.br/2018/br/curitiba_lab-2018/
http://variluxcinefrances.com/2017/wp-content/uploads/2018/04/Apresentacao-e-Regulamento-Lab-franco-brasileiro_FVCF2018_final.pdf


PREFEITURA DE NITERÓI LANÇA

EDITAL DE R$ 6 MILHÕES EM

INCENTIVOS AO AUDIOVISUAL para

produtoras sediadas em todo o Estado do

Rio de Janeiro. A iniciativa tem como

objetivo fortalecer o desenvolvimento do

setor, ampliar a divulgação e o acesso às

produções e democratizar e

descentralizar o acesso às obras. As

inscrições seguem até o dia 12 de

maio. Saiba mais.

NOS ESTADOS UNIDOS, uma

modalidade de pós-graduação específica

da área de cinema e audiovisual que não

encontra similar no Brasil. São

concedidas até 4 (quatro) bolsas com

duração máxima de 21 meses. As

inscrições estão abertas até o dia 03 de

junho. Saiba mais.

SUNDANCE RECEBE PROJETOS ATÉ

O DIA 15 DE MAIO para o seu laboratório

anual de roteiro. Além de tutorias com

profissionais e professores do Instituto, os

http://culturaniteroi.com.br/chamadas/?id=151
https://fulbright.org.br/edital/mfa/


EDITAL PARA A PRODUÇÃO DE

HISTÓRIAS DOS BAIRROS DE SÃO

PAULO RECEBE INSCRIÇÕES ATÉ O

DIA 06 DE JUNHO. O concurso vai

selecionar dez curtas-metragens, com

duração entre 13 e 26 minutos, que

tragam em seu roteiro histórias e

curiosidades dos bairros da capital

paulista. Será selecionado pelo menos um

projeto de cada região da cidade. O valor

total da iniciativa é de R$ 500 mil e cada

roteiristas mais talentosos irão receber

ajuda de custo para o período de

participação no lab. Saiba mais.

DRAMA RECEBE ROTEIROS DE

FICÇÃO ATÉ O DIA 31 DE MAIO para

uma formação de duas semanas. Nela,

participantes de todo o mundo poderão

aprender com cineastas internacionais

renomados a visionar filmes, dominar a

arte da escrita cinematográfica e

apresentar roteiros enquanto fazem

amigos. O evento acontece entre os dias

http://applications6.sundance.org/res/p/devtrackinstructions/


realizador terá R$ 50 mil para produzir

seu filme. Saiba mais.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE

CINEMA EXPERIMENTAL RECEBE

FILMES ATÉ 30 DE JUNHO sem

restrições de duração e finalizados a partir

de 2016.  Em busca de pontos de vista

não coloniais e esteticamente

transformadores, o evento convida  a

comunidade do cinema experimental a

celebrar o infinito desdobramento da

02 e 13 de julho e as vagas são

limitadas. Saiba mais.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O

EDITAL PÚBLICO EM AUDIOVISUAL

DO BANCO DO BRASIL que

contemplará longas-metragens de ficção

ou documentários com duração superior a

70 minutos. O prazo encerra-se às 18h

(horário de Brasília) do dia 04 de

maio. Saiba mais.

http://spcine.com.br/spcine-abre-inscricoes-para-edital-de-curtas-que-contem-historias-de-sao-paulo/
http://drama.pt/
http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm#/


prática de invenção que é a arte, em

busca de obras que façam mover o

pensamento do cinema, abrindo-o a

criação de novos mundos e reafirmando a

vida como potência de afetos expansivos

e liberdade. Saiba mais.

FEMME REVOLUTION FILM FEST

RECEBE FILMES QUE CELEBRAM A

CRIATIVIDADE FEMININA em todas as

áreas da indústria cinematográfica até o

dia 23 de julho. O evento é o primeiro

festival internacional de cinema da Cidade

FÓRUM EUROPEU-LATINO-

AMERICANO DE CO-PRODUÇÃO DE

SAN SEBASTIÁN ABRE

CONVOCATÓRIA PARA FILMES EM

DESENVOLVIMENTO na Europa e

América Latina com duração mínima de

60 minutos e que tenham ao menos 20%

de financiamento já garantido. O Festival

selecionará um máximo de 20 projetos

que terão a oportunidade de encontrar

parceiros estratégicos, industriais e

financeiros de todo o mundo para a

conclusão de seus filmes. Saiba mais.

https://dobra2018.festivaldobra.com.br/insc2018/
https://www.sansebastianfestival.com/2018/the_industry_club/foro_de_coproduccion/1/7184/es


do México que privilegia a exibição de

filmes nacionais e internacionais escritos,

dirigidos ou que tenha mulheres enquanto

protagonistas. Saiba mais.

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

https://femmerevolutionfilmfest.com/en/call-for-submissions/
https://pt-br.facebook.com/portoiracema/
http://www.portoiracemadasartes.org.br/
https://www.instagram.com/portoiracemadasartes/
mailto:cena15.audiovisual@gmail.com

