
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.
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LABORATÓRIOS DE CRIAÇÃO INICIAM NOVA EDIÇÃO DE PROCESSOS
FORMATIVOS 
 
A Escola Porto Iracema das Artes tornou público, no último dia 25 de maio, o resultado
final da 6ª edição dos Laboratórios de Criação em Artes Visuais, Cinema, Dança, Música e
Teatro. Ao todo foram selecionados 22 projetos artísticos, sendo 6 deles para
desenvolvimento de roteiro de longa-metragem no Laboratório de Cinema. Ao longo dos
próximos 7 meses, 10 roteiristas irão receber tutorias com os cineastas Karim Aïnouz,
Nina Kopko e Sérgio Machado por meio dos seguintes projetos: Campo Amor Rocha (CE),
de Yuri Peixoto e Thaís Forte; Corpo Vampiro (CE), de Mozart Freire e Abdiel Anselmo;
Diabos de Fernando (PE), de Caio Dornelas; Marina (AL), de Laís Araújo; Noite ao
Relento (CE), de Natália Maia e Camila Chaves; e Saiu de moto, com um cara (CE), de
Natália Lima e Lays Girão. Para além das tutorias, o percurso formativo do Lab Cinema é
composto também por oficinas e aulas abertas relacionadas à construção de roteiros e à
dramaturgia no cinema (Foto: Joyce Vidal). Saiba mais.

http://www.portoiracemadasartes.org.br/porto-iracema-das-artes-divulga-resultado-definitivo-dos-selecionados-para-os-laboratorios-de-criacao-2018/


LABORATÓRIO DE CINEMA PROMOVE OFICINA GRATUITA SOBRE OS
ELEMENTOS BÁSICOS DO ROTEIRO CINEMATOGRÁFICO, COM PABLO
ARELLANO

A 6ª edição do Laboratório de Cinema promove a primeira oficina do ano sobre Os
Elementos Básicos do Roteiro Cinematográfico, com o roteirista espanhol Pablo Arellano.
Serão abordados assuntos relacionados à construção de narrativas clássicas, como
desenvolvimento de personagens, conflito, estrutura e ferramentas de eixo dramático,
acompanhados por exercícios práticos de escrita e de análise da narrativa de filmes. As
aulas, que acontecem entre os dias 11 e 15 de junho, de 9h às 13h, no Centro de
Narrativas Audiovisuais - CENA 15, são totalmente gratuitas e abertas a todos os
públicos. As inscrições serão realizadas por ordem de chegada, no primeiro dia de aula
(segunda-feira, 11/06), a partir das 8h, e estão sujeitas ao preenchimento das 15 vagas
disponíveis. (Foto: Joyce Vidal).

CENA CINECLUBE DISCUTE A FIGURA DA MÃE NO DRAMA A PARTIR DE FILMES
DE PASOLINI E BERGMAN

Boas ou más, ausentes ou onipresentes, santas ou sexys, legítimas ou madrastas,
mitológicas ou banais, vivas ou até mortas, o fato é que as mães nunca deixam de nos
assombrar, no melhor e no pior sentido da palavra. No próximo ciclo do Cena Cineclube, a
atriz, pesquisadora e atual coordenadora dos Laboratórios de Criação do Porto Iracema
das Artes, Natasha Faria, põe em debate a figura de mães que dão "pano pra manga" e
esquentam uma reflexão dramatúrgica que interessa aos amantes do cinema e do teatro.
Na primeira sessão, dia 13/06 (qua), o filme Medéia, do cineasta italiano Pier Paolo
Pasolini, será debatido com o público; e no dia 27/06 (qua) é a vez de Sonata de Outono,



do cineasta sueco Ingmar Bergman. A entrada é livre e gratuita, a partir das 19h, no
Centro de Narrativas Audiovisuais - Cena 15. (Foto: Imagem do filme Medéia, dir. Pier
Paolo Pasolini, 1969). Saiba mais.

CINECLUBE ÂNCORA REALIZA A MOSTRA MNEMÓSINE, COM FILMES DIRIGIDOS
POR MULHERES 
 
Organizado pelos alunos do Curso Básico em Audiovisual da Escola Porto Iracema das
Artes, o Cineclube Âncora põe na rua uma nova programação de filmes e debates com
foco no olhar feminino sobre o mundo. A Mostra Mnemósine apresenta a temática da
memória afetiva de artistas mulheres inovadoras e pioneiras no pensar e fazer cinema e
que inspiraram outras nos caminhos da arte. Na sessão de estreia (06/06), serão exibidos
os filmes Torre (Nádia Mangolini, 2008) e Repare Bem (Maria de Medeiros, 2013); no dia
13/06, os filmes Em seus braços (1992) e Céu, Vento, Fogo, Água, Terra, ambos da
diretora japonesa Naomi Kawase; no dia 20/06, A Casa é Escura (Forough Farrokhzad,
1963) e A Maçã (Samira Makhmalbaf, 1998); e para encerrar, No Home Movie (Chantal
Akerman, 2015), no dia 27/06. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos e os
debates serão conduzidos por mulheres do cinema cearense. Saiba mais. (Foto do filme A
Maçã, de Samira Makhmalbaf, 1998).

JOVENS INDÍGENAS CEARENSES FAZEM EXPOSIÇÃO NO PORTO IRACEMA DAS
ARTES

De 11 de abril a 8 de junho, o Porto Iracema das Artes recebe a Exposição da Juventude
Indígena, sob a curadoria do fotógrafo Iago Barreto, ex-aluno da Escola. A mostra reúne

http://www.portoiracemadasartes.org.br/
http://www.portoiracemadasartes.org.br/sessoes-do-cineclube-ancora-de-junho-exibirao-documentarios-realizados-por-mulheres/


imagens produzidas por jovens dos povos Tapeba, Tremembé, Jenipapo Kanindé,
Tabajara, Kanindé, Pitaguary. A exposição traz uma seleção de 30 imagens feitas por 17
jovens artistas indígenas e por dois coletivos indígenas (AJIT – Associação da Juventude
Indígena Tapeba e Coletivo Pitaguary). Esta é a primeira exposição no Estado a reunir
fotos feitas pelos próprios jovens indígenas de diversas etnias. A mostra ficará aberta ao
público na Galeria Leonilson, antiga sala A1 do Porto, adaptada especialmente para
abrigar mostras de artes visuais. Saiba mais.

SEIS PROJETOS CEARENSES SÃO APROVADOS NO RUMOS ITAÚ CULTURAL 
 
O Ceará é o sexto estado brasileiro com maior número de projetos selecionados para o
Rumos Itaú Cultural, uma das principais ferramentas de fomento das linguagens artísticas
no Brasil e que destinará mais de R$ 15 milhões em fomento às artes. Entre os
aprovados, estão A Lenda (Francisco Gonçalves), Acervo Digital do Serviluz (Priscila
Alves), Cinema do Brejo (Rúbia Mércia) e Epifania Kariri (Lumah Produções Culturais e
Editora), e ainda dois projetos que passaram pelos Laboratórios de Criação do Porto
Iracema, Afrontamento (Wellington Gadelha) e Grupo Ninho de Teatro - 10 anos
levantando poeira (Associação Ninho de Teatro). Há ainda mais dez vencedores do
Rumos que devem causar algum tipo de impacto no Estado. São propostas vindas de
outras regiões mas que, nas pesquisas ou nas apresentações, envolvem o Ceará. Saiba
mais.

http://www.portoiracemadasartes.org.br/jovens-indigenas-cearenses-fazem-exposicao-no-porto-iracema-das-artes/
http://www.portoiracemadasartes.org.br/dois-projetos-que-passaram-pelos-laboratorios-de-criacao-do-porto-sao-selecionados-no-rumos-itau-cultural/


KLEBER MENDONÇA FILHO, DIRETOR

DE O SOM AO REDOR E AQUARIUS,

PUBLICA CARTA ABERTA EM

RESPOSTA À COBRANÇA DO MINC,

onde alega  que o valor excedente

captado para a produção do filme teria

sido declarado e autorizado pela Agência

Nacional do Cinema (Ancine), após

comunicação entre a instituição e a

Secretaria do Audiovisual (SAV). "Como

fica impactada a produção cultural

brasileira atual, com sentimento de

vulnerabilidade incompatível com um

pensamento democrático, a partir de um

incidente como este? Não trata-se de uma

questão privada, mas de liberdade de

expressão." Leia a carta. Assine o abaixo-

assinado em defesa do cineasta. (Foto do

filme O Som Ao Redor (dir.  Kleber

Mendonça Filho, 2012).

CINEMA DO DRAGÃO E CINETEATRO

SÃO LUIZ RECEBEM A NOVA EDIÇÃO

DO FESTIVAL VARILUX DE CINEMA

FRANCÊS, que acontece entre os dias 06

e 20 de junho de 2018. O evento, que no

CINECLUBE BCCP REALIZA MOSTRA

APRISIONAMENTO NO MÊS DE

JUNHO, com o recorte de filmes que

abordam a realidade do cárcere privado

no mundo. Na programação estão os

filmes Corpo Delito (dir. Pedro Costa,

2017), no dia 05/06; Sem Pena (dir.

Eugênio Puppo, 2014), no dia 12/06;

Fome (dir. Steve McQueen, 2008), no dia

19/06; e Vítimas da Tormenta (dir. Vittorio

de Sica, 1943), no dia 26/06. Após a

sessão, que começa sempre às 18h na

Biblioteca da Universidade Federal do

Ceará, no Campus do Pici, acontece um

debate com os convidados. O evento é

gratuito.

VILA DAS ARTES LANÇA

CONVOCATÓRIA PARA CURADORIA

DO CINECLUBE TELAS ABERTAS, com

inscrições até o dia 10 de junho. Serão

selecionados seis propostas de curadoria

de mostras de filmes que serão exibidos

na Escola Pública de Audiovisual Vila das

Artes entre julho e dezembro de 2018. O

objetivo é fomentar atividades que

dialogam com o Curso de Realização em

https://www.facebook.com/kleber.m.filho.1/posts/10155823638984912
https://secure.avaaz.org/po/petition/MINISTRO_DA_CULTURA_SERGIO_SA_LEITAO_JUNTOS_COM_KLEBER_MENDONCA_FILHO/?fsJgjeb&utm_source=sharetools&utm_medium=facebook&utm_campaign=petition-525355-MINISTRO_DA_CULTURA_SERGIO_SA_LEITAO_JUNTOS_COM_KLEBER_MENDONCA_FILHO&utm_term=sJgjeb%2Bpo&fbogname=Sonia


ano passado conquistou o ranking de

maior festival francês do mundo,

apresenta as mais recentes produções da

cultura cinematográfica francesa e os

clássicos que fizeram do país uma

referência internacional no cinema.

Confira a  programação.

IBERMEDIA LANÇA CONVOCATÓRIA

DE APOIO A PROGRAMAS DE

FORMAÇÃO. Com o objetivo de se

adaptar às necessidades do setor, o

Ibermedia lançou uma nova modalidade

de apoio e capacitação voltados para

profissionais do audiovisual da América

Latina, Portugal, Espanha e Itália. Podem

se candidatar escolas de cinema e/ou

televisão, universidades, centros de

formação profissional especializados,

empresas privadas, organizações e

associações profissionais pertencentes à

indústria audiovisual. O objetivo desta

linha de apoio é promover a formação

contínua, o uso e desenvolvimento de

novas tecnologias e a cooperação e o

Audiovisual dentro da programação do

Cineclube Telas Abertas. Saiba mais.

LABORATÓRIO NOVAS HISTÓRIAS

RECEBE INSCRIÇÕES até o dia 15 de

junho. Com o objetivo de oferecer a

jovens roteiristas brasileiros a

oportunidade de um espaço de encontro

com especialistas do mercado brasileiro e

do mercado internacional para a troca

criativa de ideias e experiências sobre a

arte de escrever histórias para o cinema,

o Laboratório é voltado a roteiristas

estreantes ou não estreantes com até 1

(um) longa-metragem produzido na

função de roteirista e/ou de diretor. O

evento acontece entre os dias 02 e 05 de

outubro, na cidade de São Paulo.   Saiba

mais.

http://variluxcinefrances.com/2018/cidade/fortaleza-ce/
http://www.viladasartesfortaleza.com.br/blog/2018/05/22/vila-das-artes-lanca-convocatoria-para-curadoria-do-cineclube-telas-abertas/
https://labnovashistorias.sescsp.org.br/


intercâmbio de conhecimentos.  Saiba

mais.

PARIS ENTRETENIMENTO ESTÁ

RECEBENDO PROJETOS ORIGINAIS

PARA CINEMA, TELEVISÃO,

  INTERNET E VOD. A seleção será feita

em fluxo contínuo, sem prazo para

encerramento. A produtora tem interesse

em conteúdos que estejam em qualquer

estágio de desenvolvimento, desde que

seja inédito. Os projetos serão analisados

por ordem de chegada. Saiba mais.

TV ESCOLA RECEBE PROJETOS

INDEPENDENTES NA SUA PRIMEIRA

IMCINE REALIZA CURSO PARA

ROTEIRISTAS E DIRETORES LATINO-

AMERICANOS SOBRE ESCRITA E

PRODUÇÃO DE PROJETOS

CINEMATOGRÁFICOS que estão

trabalhando em seu primeiro ou segundo

longa-metragem. As inscrições seguem

até o dia 15 de junho. O evento

acontecerá no México entre os dias 20 e

24 de agosto. Saiba mais.

FESTIVAL INTERNACIONAL ELA FAZ

CINEMA ESTÁ COM INSCRIÇÕES

ABERTAS para longas e curtas-

metragens finalizados em 35mm, DCP ou

H264 que tenham sido dirigidos por

http://www.programaibermedia.com/nuestras-convocatorias/
http://parisentretenimento.com/pt/envie-seu-projeto/
https://www.latamcinema.com/como-pensar-tu-proyecto-nuevo-taller-para-proyectos-latinoamericanos-de-cineastas-emergentes/


CHAMADA PÚBLICA NACIONAL. Além

de renovar a grade de programação

educativa, serão selecionados obras

seriadas de ficção, de animação ou

documental, e telefilmes de ficção e

documental que estejam alinhados com a

proposta editorial do canal e que

abordem, de forma lúdica e criativa, as

temáticas e número de episódios exigidos

no edital. As inscrições seguem até o dia

26 de junho. Saiba mais.

CURADORIA POPULAR ONLINE DO

FESTIVAL TAGUATINGA DE CINEMA

SEGUE até 7 de junho para o público

assistir ao acervo de filmes inscritos e

votar nos que mais gostar. Os quatro mais

votados irão participar da Mostra

Competitiva em agosto de 2018, no

Teatro da Praça de Taguatinga (DF). O

estímulo à produção de filmes

independentes, realizados em contextos

de emancipação sociocultural, é o

princípio norteador do evento. Saiba mais.

mulheres (cis ou trans) ou em formato de

codireção com outro gênero. As

inscrições são gratuitas e devem ser

realizadas até o dia 18 de junho. O evento

acontece em Salvador entre os dias 19 e

23 de setembro. Saiba mais.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O

FESTIVAL CAMINHOS DO CINEMA

PORTUGUÊS até o dia 31 de julho. São

elegíveis curtas e longas-metragens, dos

gêneros de ficção, documentário e

animação, e as obras podem ser

submetidas pela plataforma FilmFreeway.

Os preços das inscrições variam de 5€ a

20€. O evento ocorrerá na cidade de

Coimbra, de 23 novembro a 1º de

dezembro.  Saiba mais.

http://hotsite.tvescola.org.br/selecaopublica/
https://www.festivaltaguatinga.com.br/
http://elafazcinema.com.br/
https://filmfreeway.com/Caminhos?utm_campaign=Submission+Button&utm_medium=External&utm_source=Submission+Button
https://caminhos.info/


CINEMIGRANTE SELECIONA FILMES

PARA A SUA NOVA EDIÇÃO, até o dia

01 de julho. O evento recebe qualquer

tipo e formato de filme finalizado a partir

de 2015 e que aborde questões em torno

da mobilidade humana. O festival, desta

vez, acontecerá na cidade de Buenos

Aires entre os dias 18 e 26 de

setembro. 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
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