
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.

Dezembro 2018

ROTEIROS DO LABORATÓRIO DE CINEMA DO PORTO IRACEMA SERÃO
APRESENTADOS AO PÚBLICO NO DIA 15 DE DEZEMBRO 
 
De 9h às 14h do próximo sábado, no Cinema do Dragão, o Centro de Narrativas
Audiovisuais do Porto Iracema das Artes realiza o  Pitching de Roteiros  de longa-
metragens produzidos no Laboratório de Cinema de 2018. Em uma apresentação pública
para a cidade, os roteiristas defendem de maneira criativa suas histórias, sob o olhar
atento de um júri que premiará dois projetos entre os seis que compõem a
programação: Campo Amor Rocha, de Yuri Peixoto e Thaís Forte; Diabos de Fernando,
de Caio Dornelas e Rodrigo Acioli;  Fortaleza Miami, de Natália Lima e Pedro
Palácio; Marina ou Enquanto Dançávamos, de Laís Araújo; Noite ao Relento, de Natália
Maia e Camila Chaves; e O Ovo do Rei Caranguejo, de Mozart Freire e Abdiel Anselmo.
Em parceria com o Instituto Olga Rabinovich e  com algumas das mais importantes
iniciativas do audiovisual brasileiro, como a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
e o BrLab, um projeto será contemplado com um aporte mensal de R$ 5 mil, durante seis
meses, para se dedicarem ao desenvolvimento e aprimoramento dos seus roteiros em
2019. O pitching contará também com a presença dos tutores do Lab de Cinema, Karim
Aïnouz, Nina Kopko e Sérgio Machado, e dos cineastas e produtores Alice Braga, Antonia
Pellegrino, Fabiano Gullane, Fred Burle, Jerome Merle, Ilda Santiago, Olga Rabinovich,
Josephine Bourgois, Max Eluard, entre outros. (Foto: Mateus Pompeu).



ZECA FERREIRA MINISTRA CURSO DE CINEMA DOCUMENTAL VOLTADO PARA
MÚSICA NO PORTO IRACEMA 
 
Nos dias 12 e 13 de dezembro, o diretor, roteirista e produtor Zeca Ferreira ministrará, no
Auditório do Porto Iracema das Artes, o curso “Filmar Música – alguns apontamentos”,
que versará sobre o cinema documental voltado para a música. Serão apresentadas obras
de diretores como Leon Hirszman, Nelson Pereira dos Santos, Fernando Faro, Sérgio de
Oliveira, Joel Pizzini, além das do próprio Zeca Ferreira. As inscrições para a formação,
gratuita e aberta ao público, serão realizadas por ordem de chegada na recepção da
Escola, às 13h do dia 12. Saiba mais. (Foto: Google Imagens).

FILME CARVANA ENTRA EM CARTAZ NO CINEMA DO DRAGÃO

O Cinema do Dragão exibirá, até 12 de dezembro, o filme Carvana, que apresenta os
sessenta anos da carreira de Hugo Carvana narrados por ele mesmo. Dirigido por Lulu
Corrêa com produção de Martha Alencar, Julio Carvana e Rita Carvana, o filme conta a
história do consagrado ator do Cinema Novo, apresentando imagens raras feitas por
outros artistas, a exemplo de Lulu de Barros e Glauber Rocha. O trailer pode ser
conferido aqui. O longa tem duração de 104 minutos, com classificação indicativa de 14
anos e será exibido na Sala 02 (de 09 a 12, às 18h) do Cinema do Dragão. O ingresso
custa R$ 14,00 (inteira) e R$ 7,00 (meia), vendidos a partir de uma hora antes do início da
sessão. Saiba mais. (Foto: Google Imagens). 

http://www.portoiracemadasartes.org.br/zeca-ferreira-ministra-curso-de-cinema-documental-voltado-para-musica-no-porto-iracema/
https://www.youtube.com/watch?v=tyHwhKM5gRA
http://www.portoiracemadasartes.org.br/filme-carvana-entra-em-cartaz-no-cinema-do-dragao/


EXPOSIÇÃO "TERRA EM TRANSE" SEGUE EM CARTAZ NO MUSEU DE ARTE
CONTEMPORÂNEA ATÉ MARÇO DE 2019 
 
Com curadoria de Diógenes Moura, a exposição reúne 53 autores e fotógrafos brasileiros
em apurados "retratos" ou "autorretratos" do País, cujas abordagens referenciam também
o filme de Glauber Rocha que dá nome à mostra. A "Terra em Transe" traz registros do
Século XX à atualidade que, ora mostram o contínuo convívio do Brasil com abalos físicos
e mentais nacionais, mas que se reequilibra também em focos criativos e de pensamentos
originais. A visitação é gratuita, aberta ao público e segue até o dia 29 de abril, de terça a
sexta, das 9h às 19h (com acesso até às 18h30), e aos sábados, domingos e feriados,
das 14h às 21h (acesso até às 20h30). Saiba mais. (Foto: Adenor Gondim). 

FILME CANDOMBLÉ: UM LEGADO AFRICANO ESTREIA NO CINETEATRO SÃO LUÍS 
 
Marcada para o dia 12 de dezembro, o longa-metragem, dirigido por  Erika & Bernard
Thomas, conta a história do candomblé no Brasil, a partir do Pai de Santo Baba Leo, que
nos explica os fundamentos dessa religião para desvendar, além de um rico imaginário e
de uma forma de resistência, o hino à natureza e a vida como legado africano. O evento
está marcado para às 19h, no Cineteatro São Luís. Os ingressos serão distribuídos uma
hora antes da sessão mediante apresentação de documento de identificação com foto.
Saiba mais. (Foto do filme Candomblé: Um Legado Africano). 

http://dragaodomar.org.br/noticias/202/20181203-1446-dragao-do-mar-recebe-de-5-a-9-de-dezembro-fotofestival-solar-evento-bienal-para-o-fortalecimento-de-politicas-publicas-da-fotografia-integradas-a-cultura-e-artes
https://www.cineteatrosaoluiz.com.br/


CINECLUBE TELAS

ABERTAS  APRESENTA MOSTRA

SOBRE O CINEMA NEGRO E SUAS

GERAÇÕES, com curadoria de Bruno

Galindo. O evento reúne as sessões

"Heranças do Corpo", no dia 10/12;

"Heranças da Memória", no dia 11/12;

"Heranças da Formação", no dia 12/12; e

"Heranças da Resistência", no dia 13/12.

Cada sessão reúne uma variedade de

curtas e médias-metragens realizados por

homens e mulheres negrxs.  As sessões

iniciam sempre às 18h30, na Escola

Pública de Audiovisual Vila das Artes, e é

totalmente gratuita.  Saiba mais.  (Foto:

Google Imagens). 

 

EXPOSIÇÃO "PERECÍVEL", DE FELIPE

CAMILO, SEGUE EM CARTAZ NO

CENTRO CULTURAL BNB ATÉ 31 DE

DEZEMBRO.  Sedimentação de

fotografias, folhas, palavras e outros

detritos, a exposição surge no intento de

partilhar vivências e encontros de um

corpo a envelhecer junto de sua urbe.

"Perecível"  persegue uma poética de

atravessamentos do tempo na superfície

das plantas, das peles dos rostos, do

concreto da cidade. Ruína, memória e

imagem se cruzam por meio da "fitotipia",

retratos na superfície  das folhas das

árvores. Algumas das obras pontuam a

atmosfera política atual do país, outras o

álbum de família do autor.  Visitas de

segunda a sábado, das 9h às 17h.

Entrada gratuita. Saiba mais. (Foto: Felipe

Camilo). 

http://www.viladasartesfortaleza.com.br/blog/2018/12/04/cineclube-telas-abertas-de-dezembro-apresenta-mostra-sobre-o-cinema-negro-e-suas-geracoes/
https://www.bnb.gov.br/cultura/-/asset_publisher/y1FcMnTt6sbm/content/centro-cultural-banco-do-nordeste-abre-ao-publico-exposicao-perecivel-neste-sabado/50120?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.bnb.gov.br%2Fcultura%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_y1FcMnTt6sbm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_y1FcMnTt6sbm_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_y1FcMnTt6sbm_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_y1FcMnTt6sbm_keywords%3D%26_101_INSTANCE_y1FcMnTt6sbm_keywords%3D%26_101_INSTANCE_y1FcMnTt6sbm_delta%3D5%26_101_INSTANCE_y1FcMnTt6sbm_delta%3D5%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26p_r_p_564233524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_y1FcMnTt6sbm_cur%3D3%26_101_INSTANCE_y1FcMnTt6sbm_cur%3D3%26_101_INSTANCE_y1FcMnTt6sbm_andOperator%3Dtrue%26_101_INSTANCE_y1FcMnTt6sbm_andOperator%3Dtrue


ANCINE LANÇA EDITAL DE

COPRODUÇÃO COM PORTUGAL.

Estão previstos investimentos

equivalentes a 300 mil dólares em dois

projetos de longas-metragens de ficção,

documentário ou animação, com

destinação inicial prioritária para o

mercado de salas de exibição.  As

inscrições para o edital binacional serão

abertas no dia 4 de dezembro e vão até

04 de fevereiro. Saiba mais. (Foto: Google

Imagens).

MERCADO LIVRE LANÇA EDITAL

PARA PROJETOS ARTÍSTICOS,

inscrições seguem  até 10 de dezembro.

Com o objetivo de impulsionar o

empreendedorismo e a inovação, tendo

em vista o impacto social, o edital

contemplará  projetos das Artes Cênicas,

Música, Audiovisual, Patrimônio, Artes

Plásticas, Artes Populares, Artes Gráficas

e Educação.  Poderão concorrer pessoas

jurídicas de direito privado legalmente

constituídas com ou sem fins lucrativos,

além de empreendedores individuais

(MEIs).  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancine-lan-edital-de-coprodu-o-com-portugal
http://www.projecthubnetwork.com/files/media/originals/regulamento_edital_mercadolivre_rouanet2019.pdf


PLOT SCRIPT LAB RECEBE

PROJETOS DE FICÇÃO ATÉ 20 DE

DEZEMBRO. O Laboratório de roteiros,

vinculado ao Festival IndieLisboa, tem

como foco desenvolver  projetos de

longas-metragens de ficção a partir de

uma imersão  criativa sob orientações  de

grandes nomes da cena cinematográfica

mundial. Podem participar roteiristas,

produtores e diretores de todo o mundo

que tenham experiência profissional em

redação, direção ou produção de filmes.

O evento acontece em Portugal, entre os

dias 01 e 05 de maio de 2019.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

MIRADASDOC ESTÁ COM

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA

PITCHING DE PROJETOS

DOCUMENTAIS. Até 15 de dezembro,

o Mercado Internacional do Documentário

MiradasDoc selecionará projetos com

temáticas sociais para uma apresentação

pública.  O espaço  visa estimular o

ESCOLA DE PRODUÇÃO

AUDIOVISUAL DA CATALUNHA ABRE

CHAMADA PÚBLICA PARA

MESTRADO EM CINEMA.  Até 13 de

dezembro,  estão abertas as inscrições

para o mestrado em produção e

distribuição de filmes da EPAC

para  profissionais do setor audiovisual

interessados   na realização de filmes para

cinema, telefilmes e documentários, além

de desenvolver ferramentas de produção,

financiamento e  marketing.  Os alunos

terão a oportunidade de fazer estágios em

empresas ligadas à indústria

cinematográfica, conhecer o

funcionamento dos principais agentes de

vendas e agências de financiamento na

Europa e América Latina.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

http://plotscriptlab.com/apply/
https://www.pacopoch.cat/master/


financiamento de  documentários através

de acordos de co-produção ou pré-

compra com representantes de canais e

empresas de distribuição. O evento

acontece entre os dias 25 de janeiro e 2

de fevereiro.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

FICUNAM RECEBE INSCRIÇÕES PARA

O SEU PRIMEIRO LABORATÓRIO DE

PÓS-PRODUÇÃO

CINEMATOGRÁFICA.  O Festival

Internacional de Cinema da Universidade

Nacional Autônoma do México

(FICUNAM) está recebendo filmes em

fase de pós-produção para participar do

Laboratório First Court, cujo prêmio será

doado em serviços de distribuição e

finalização da obra. O evento acontece

entre os dias 28 de fevereiro e 10 de

março na cidade do México. As inscrições

seguem até 14 de janeiro.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

HOTDOCS ABRE CONVOCATÓRIA

PARA FILMES DOCUMENTAIS, até 7 de

janeiro. O Festival de Cine Documental

Canadense está recebendo longas,

médias e curtas-metragens inéditos no

país para a sua segunda edição. As

inscrições variam entre de 30 a 150

dólares.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens).

IFF PANAMÁ RECEBE OBRAS IBERO-

AMERICANAS PARA A SUA PRÓXIMA

http://miradasdoc.com/mdoc2019/
http://ficunam.unam.mx/
http://hotdocs.ca/


EDIÇÃO. De acordo com as regras do

concurso, o convite está aberto a

cineastas e produtores com ficção,

animação, filmes experimentais e

documentários produzidos a partir de

2018 e que não tenham sido exibidos

publicamente no Panamá ou estejam

disponíveis em plataformas online. O

evento acontece na Cidade do Panamá

entre os dias 04 e 10 de abril de 2019. As

inscrições seguem até 30 dezembro.

Saiba mais. (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.iffpanama.org/es/convocatoria-general
http://www.portoiracemadasartes.org.br/
https://www.facebook.com/portoiracema/
https://www.instagram.com/portoiracemadasartes/?hl=pt-br
mailto:cena15.audiovisual@gmail.com

