
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
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PORTO IRACEMA DAS ARTES ANUNCIA PROJETOS PREMIADOS EM 6ª EDIÇÃO
DO PITCHING DE ROTEIROS DO LAB CINEMA 
 
Dentro da programação da Mostra de Artes do Porto Iracema (MOPI 6), a 6ª edição do
pitching de roteiros do Lab Cinema aconteceu na manhã do dia 15 de dezembro de 2018,
no Cinema do Dragão. Em uma apresentação pública para a cidade, os seis roteiros
desenvolvidos na última edição - "Campo Amor Rocha" (CE), de Yuri Peixoto e Thaís
Forte; "Diabos de Fernando" (PE), de Caio Dornelas e Rodrigo Acioli; "Fortaleza Miami"
(CE), de Natália Lima e Pedro Palácio; "Marina ou Enquanto Dançávamos" (AL), de Laís
Araújo; "Noite ao Relento" (CE), de Natália Maia e Camila Chaves; e "O Ovo do Rei
Caranguejo" (CE), de Mozart Freire e Abdiel Anselmo -, performaram suas histórias para
um público de mais de 100 pessoas. O júri foi composto pelos produtorxs Alice Braga,
Fabiano Gullane, Fred Burle, Jerome Merle, Ilda Santiago e Max Eluard, que premiaram
os roteiros de "Marina ou Enquanto Dançávamos" e "Noite ao Relento". Além dessa
premiação, a diretora do Festival do Rio, Ilda Santiago, concedeu ainda a estes dois
projetos uma credencial plena para o evento na capital carioca. O prêmio maior desta
edição, no entanto, foi dado pelo Instituto Olga Rabinovich, por meio de um incentivo de
seis meses para desenvolvimento de um dos roteiros, com concessão de uma bolsa de
estudos no valor total de R$ 30 mil reais, além de mentorias com profissionais de
referência. O júri do prêmio Olga, formado por Camila Agustini, Karim Aïnouz, Murilo
Hauser e Sérgio Machado, decidiu premiar o roteiro de  "Campo Amor Rocha" e o
resultado foi divulgado ao final do pitching pela própria Olga Rabinovich, presidente do



Instituto. O júri e o Instituto concederam ainda uma menção honrosa ao projeto "O Ovo do
Rei Caranguejo", no valor de R$ 5 mil reais.  Saiba mais. (Foto: Alan Sousa). 

CINEMA DO DRAGÃO REALIZA MOSTRA RETROEXPECTATIVA 2018/2019, DE 17 A
30 DE JANEIRO 
 
Aguardada com ansiedade pelo público cinéfilo de Fortaleza, a mostra RetroExpectativa
reúne os filmes que mais fizeram sucesso no ano que passou, adianta os lançamentos do
primeiro semestre deste ano e traz ainda clássicos remasterizados do cinema mundial. Ao
todo, serão 74 longas-metragens exibidos em duas semanas de mostra, além de debates
com realizadores brasileiros, sempre nas salas do Cinema do Dragão, localizado no
Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.  Veja a programação completa.  (Foto do filme
"Central do Brasil", de Walter Salles, que também compõe a programação da Mostra).

PORTO IRACEMA RECEBE PROGRAMAÇÃO FORMATIVA DA MOSTRA
RETROEXPECTATIVA 2018/2019  
 
De 14 a 18 de janeiro, a escola Porto Iracema das Artes recebe a oficina “Ateliê de Crítica
Cinematográfica”, como parte da programação formativa da Mostra Retroexpectativa
2018/2019 do Cinema do Dragão. A oficina será ministrada pelo curador, crítico de cinema
e atual programador do Cinema do Dragão, Pedro Azevedo. Além dela, será realizada
também, no dia 29/01, das 14h às 18h no auditório do Porto, a Masterclass “Distribuição e
Exibição do Cinema Brasileiro Independente”, com o programador mineiro Daniel
Queiroz. Saiba mais. (Foto: Google Imagens).

http://www.portoiracemadasartes.org.br/porto-iracema-das-artes-anuncia-projetos-premiados-em-6a-edicao-do-pitching-de-roteiros/
http://www.dragaodomar.org.br/noticias/210/20190108-1439-mostra-retroexpectativa-2018-2019-sera-realizada-de-17-a-30-de-janeiro-no-cinema-do-dragao
http://www.portoiracemadasartes.org.br/porto-iracema-recebe-programacao-formativa-da-mostra-retroexpectativa-2018-2019-do-cinema-do-dragao/


FESTIVAL DAS ARTES CÊNICAS – CENA CEARÁ PROMOVE OFICINA SOBRE
PRODUÇÃO CULTURAL NO PORTO IRACEMA 
 
A edição 2019 do Festival das Artes Cênicas – Cena Ceará, em parceria com o Porto
Iracema das Artes, promove a oficina “PROJÉTIL – Elaboração de artefatos de produção
cultural por artistas-gestores”, ministrada pelo produtor e ator Gyl Giffony, de 28 a 30 de
janeiro, das 19h às 21h30. Voltada para artistas, produtores e demais trabalhadores da
cultura, a oficina surge a partir de uma percepção de quão necessário é mudar os
parâmetros de abordagem da elaboração de projetos no campo da cultura. Essa
proposição dá-se através de um entendimento do projeto cultural vinculado à sua
dimensão de memória como conectora de tempos. Saiba mais. (Foto: Google Imagens). 

CINEMA NORDESTINO INVADE O FESTIVAL DE BERLIM 2019 
 
O longa-metragem de estreia do cineasta aracatiense (CE) Armando Praça, "Greta", é um
dos 22 filmes selecionados para o Festival de Berlim 2019. O evento é um dos principais
do circuito mundial. "Predominantemente é um filme sobre solidão e de como todos os
personagens lidam com ela. É um tema universal, mas inserido dentro do Nordeste e do
universo dos personagens LGBTQ", explica o diretor. O elenco conta ainda com Marco
Nanini, Demick Lopes, Denise Weinberg e Gretta Star. Além de "Greta", a mostra
Panorama também receberá a estreia do documentário "Estou Me Guardando Para
Quando O Carnaval Chegar", do pernambucano Marcelo Gomes, que foi tutor do Lab
Cinema da Escola Porto Iracema das Artes de 2013 até 2017. (Foto do filme "Greta", de
Armando Praça).

http://www.portoiracemadasartes.org.br/festival-das-artes-cenicas-cena-ceara-promove-oficina-sobre-producao-cultural-no-porto-iracema/


ESTUDANTE DA VILA DAS ARTES PROMOVE FINANCIAMENTO COLETIVO PARA
PARTICIPAR DOS FESTIVAIS DE ROTERDÃ E TIRADENTES 
 
O curta "Super Nintendo em Anéis de Saturno", dirigido pelo cearense Leon Reis e
produzido no âmbito das atividades formativas da Escola Pública de Audiovisual da Vila
das Artes, em Fortaleza, foi selecionado para dois grandes festivais de cinema. O
trabalho, que já ganhou o prêmio de Melhor Filme na Mostra Olhar do Ceará no Cine
Ceará 2018, agora participa da Mostra Formação do 22º Festival de Tiradentes em Minas
Gerais e do 48º Festival Internacional de Cinema em Roterdã, na Holanda, em 2019. Para
ter a chance de participar presencialmente dos eventos, o cineasta abriu uma campanha
de financiamento coletivo com o objetivo de arrecadar R$ 7.500 para custeio das
passagens aéreas para Minas Gerais e para a Holanda, além dos custos com
alimentação, transporte e estadia em Roterdã. A campanha segue até o dia 20 de janeiro.
Para contribuir, acesse  Vakinha.com.br.  (Foto do curta "Super Nintendo em Anéis de
Saturno", de Leon Reis).

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 do convívio com os constantes abalos físicos e mentais do Brasil,
que encontra também formas de se reequilibrar por meio de focos criativos e de

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/apoie-leon-vai-para-tiradentes-mg-e-roterda-holanda


pensamentos originais na arte. 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). 

VILA DAS ARTES ABRE TEMPORADA

GRATUITA DE CURSOS PARA CINEMA

E AUDIOVISUAL. A programação de

férias de janeiro da Escola inclui os

cursos "Cinema Expandido", que será

ministrado pelo produtor e artista

multimídia Eric Barbosa, e "Videomaker:

da captação à montagem", ofertado pelo

mestre em fotografia Markos Montenegro.

As inscrições seguem online até 16 de

janeiro.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

COM HOMENAGEM A STAN LEE,

MESTRE DOS QUADRINHOS,

CINETEATRO SÃO LUIZ RECEBE

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS. Reunindo

produções recém-saídas dos cinemas e

filmes que arrebentaram nas bilheterias

mundiais, o Cineteatro São Luiz exibe

diversos filmes de super-heróis com

acesso gratuito, dentre eles: "Homem-

aranha", "Homem-formiga e Vespa",

"Venon", "Vingadores: Guerra Infinita" e

"Os Incríveis".  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

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
http://www.viladasartesfortaleza.com.br/
https://www.cineteatrosaoluiz.com.br/programacao/


EM SESSÃO ESPECIAL, CINETEATRO

SÃO LUIZ EXIBE "ROMA", O MAIS

RECENTE FILME DE ALFONSO

CUARÓN. No dia 16 de janeiro, às 19h,

as portas do Cineteatro São Luiz estarão

abertas para uma sessão especial do

mais recente trabalho de Alfonso Cuarón:

"Roma" (2018). A história retrata a vida de

Cleo (Yalitza Aparicio), a empregada

doméstica de uma família de um bairro de

classe média da Cidade do México,

chamado Roma. Em uma declaração de

amor às mulheres que o criaram, Cuarón

se inspira na própria infância para traçar

um retrato vívido e comovente dos

conflitos domésticos e da hierarquia social

durante as turbulências políticas dos anos

70. Saiba mais. (Foto do filme "Roma"). 

COM INVESTIMENTO DE R$ 23,375

MILHÕES, MINC LANÇA EDITAL PARA

RESTAURO E DIGITALIZAÇÃO. O valor

investido será voltado a projetos de

recuperação de obras audiovisuais e

migração de suporte de origem da obra

para formato digital. Estão aptos a

participar empresas do setor audiovisual

com fins lucrativos que estejam

classificadas como agentes econômicos

brasileiros independentes pela Agência

Nacional do Cinema (Ancine), com

registro regular. As inscrições seguem até

26 de fevereiro.  Saiba mais.  (Foto:

ANCINE). 

https://www.eventbrite.com.br/e/sessao-especial-de-roma-no-cine-sao-luiz-tickets-54609990953?aff=erelexpmlt
http://cultura.gov.br/documentos/audiovisualgerafuturo-edital-de-restauro-e-digitalizacao-de-conteudos-audiovisuais/


ÚLTIMA SEMANA DE INSCRIÇÕES

PARA A RODADA DE NEGÓCIOS DO

RIO2C. Até 17 de janeiro, o evento

recebe inscrições de produtoras de

conteúdo interessadas em inserir seus

projetos nas Rodadas de Negócios, que

acontece de 23 a 28 de abril de 2019.

Este ano, são mais de 400 players

confirmados, dentre eles 34 empresas

internacionais que estarão pela primeira

vez no evento: DreamWorks Animation

Television, BBC, Blue Spirit,

Canal+/Studio Canal, Caracol Television,

Channel 4, RAI – Fiction, Sony Music

Entertainment, Televisa, UR, TOEI

Company.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

ANCINE ANUNCIA EDITAL DE

COPRODUÇÃO MUNDO. Na 10ª edição

do Ventana Sur, que aconteceu em

Buenos Aires, o diretor-presidente da

ANCINE anunciou uma linha de

coprodução internacional para cinema e

TV. Serão investidos R$ 36,8 milhões,

sendo R$ 15 milhões para cinema e R$

18,65 milhões para TV. O edital

funcionará na modalidade de fluxo

contínuo e atenderá a projetos cujas

produtoras brasileiras sejam minoritárias

ou majoritárias. Serão exigidos também

contratos de distribuição, para os projetos

de cinema, e contratos de pré-

licenciamento, para os projetos de

TV.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

http://www.rio2c.com/
https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/ancine-anuncia-edital-de-coprodu-o-mundo-no-ventana-sur


FESTIVAL DE ANNECY ABRE

CONVOCATÓRIA PARA FILMES DE

ANIMAÇÃO. Os longas-metragens

concluídos em 2018 podem ser

submetidos até 15 de março, enquanto

curtas-metragens, trabalhos escolares,

televisão e conteúdo publicitário até 15 de

fevereiro. O evento é um dos mais

importantes na categoria de animação e

acontece na cidade de Annecy, no norte

da França. Saiba mais.  (Foto retirada do

site do evento). 

FICGTV PITCHBOX ABRE

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O "IN-

EDIT BRASIL - FESTIVAL

INTERNACIONAL DE DOCUMENTÁRIO

MUSICAL", que acontece entre os dias

12 e 23 de junho, em São Paulo. Podem

participar curtas-metragens (até 30

minutos), médias-metragens (30-60

minutos) e longas-metragens (60 minutos

ou mais) documentais que tenham a

música como temática central. As

inscrições são gratuitas e seguem até 04

de março.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

https://www.annecy.org/take-part/submit-a-film
http://br.in-edit.org/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-in-edit-brasil-2019/


CONVOCATÓRIA PARA PITCHING E

PRÊMIO DE ATÉ R$ 97 MIL REAIS EM

PRODUÇÃO. O FICGTV Pitchbox, que já

teve edições em Londres e Madrid, está

chegando para sua segunda edição no

México, na cidade de Guadalajara, em

parceria com grandes emissoras

internacionais, como a Turner e a HBO

Latin American. Sete projetos de séries

serão selecionados para apresentar um

pitching, e um destes ainda concorrerá a

um prêmio de 500.000 pesos mexicanos

avaliados em 97 mil reais. As inscrições

seguem até 17 de janeiro.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

CENTRO DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS - CENA 15  
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