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CENTRO DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS DO PORTO LANÇA CINEDRAMA -
GRUPO DE ESTUDOS DE ROTEIROS 
 
O Centro de Narrativas Audiovisuais (CENA 15) do Porto Iracema lança uma nova
atividade formativa em julho: é o CINEDRAMA – Grupo de Estudos de Roteiros, que será
coordenado pela cineasta e roteirista Luciana Vieira. Partindo de análises fílmicas e de
imersões teóricas, o projeto tem como objetivo criar um espaço de debate sobre as
técnicas e recursos de escrita que são essenciais ao processo criativo de roteiristas de
cinema. Os encontros acontecerão, gratuitamente, no período de julho a dezembro de
2018. A ideia do grupo é também formar, reunir e reconhecer na cidade, para além do
trabalho já feito pelo Laboratório de Cinema há 5 anos, um grupo mais amplo de
contadores de histórias para o cinema. (Foto: Google Imagens). Saiba mais.

http://www.portoiracemadasartes.org.br/laboratorio-de-cinema-do-porto-iracema-lanca-o-cinedrama-grupo-de-estudos-de-roteiros/


LABORATÓRIO DE CINEMA PROMOVE OFICINA GRATUITA SOBRE O ARGUMENTO
NO CINEMA, COM ALEKSEI ABIB 
 
A 6ª edição do Laboratório de Cinema promove a segunda oficina do ano sobre O
Argumento no Cinema, com o roteirista e diretor Aleksei Abib. O objetivo da formação é
apresentar, por meio de conceitos teóricos e exemplos práticos, as possibilidades de
forma e conteúdo de um argumento para roteiro audiovisual. Partindo dos conceitos de
história, relato e núcleos argumentais, serão estabelecidas algumas bases para a escrita
de argumentos, peças fundamentais para a estruturação do relato e dos personagens na
ficção. As aulas, que acontecem entre os dias 23 e 27 de julho, de 14h às 18h  no Porto
Iracema, são introdutórias e buscam proporcionar aos participantes ferramentas para
desenvolverem seus próprios argumentos, através de análises fílmicas, exercícios de
escrita e debate de teorias e ideias. O evento é totalmente gratuito e abertas a todos os
públicos. As inscrições serão realizadas por ordem de chegada, no primeiro dia de aula
(segunda-feira, 23/06), a partir das 12h, e estão sujeitas ao preenchimento das 15 vagas
disponíveis. (Foto: Google Imagens). 

CENA CINECLUBE DISCUTE A FIGURA DOS PAIS  NO DRAMA A PARTIR
DOS FILMES DE YORGOS LANTHIMOS  E MICHAEL HANEKE

Heróis ou pecadores, ausentes ou onipresentes,  o fato é que os nossos pais nunca
deixam de nos assombrar, seja no melhor e no pior sentido da palavra. No próximo ciclo
do Cena Cineclube, intitulado Como Nossos Pais, o cineasta Arthur Leite, coordenador
dos Cursos Básicos em Audiovisual do Porto Iracema, põe em debate a figura dos pais



nos longas-metragens Dente Canino (Dir. Yorgos Lanthimos, 2009), que será exibido no
dia 11/07 (qua), e A Professora de Piano (Dir. Michael Haneke, 2002), com exibição no dia
25/07. A entrada é livre e gratuita, a partir das 19h, no Centro de Narrativas Audiovisuais -
Cena 15. (Foto: Imagem do filme Dente Canino, dir. Yorgos Lanthinos, 2009). 

ROTEIROS DESENVOLVIDOS NO LABORATÓRIO DE CINEMA DO PORTO SÃO
FINALISTAS NO FRAPA 
 
Dois roteiros desenvolvidos no Laboratório de Cinema da Escola Porto Iracema das Artes
são finalistas no Concurso de Roteiro de Longa-Metragem do FRAPA 2018, um dos
eventos mais importantes voltados para roteiro de cinema e televisão na América Latina,
que acontece de 17 a 20 de julho na capital gaúcha. Nesta edição, a seleção recebeu 187
roteiros nesta categoria. Os roteiristas cearenses Wislan Esmeraldo de Oliveira, Mariana
Nunes e Victor Costa Lopes desenvolveram o roteiro de O Rio no Lab. Cinema do Porto
em 2014. Já Daniel Edmundson e Tuca Siqueira, de Pernambuco, foram selecionados
para o laboratório com seu La Ursa em 2017. As tutorias dos roteiros ficaram por conta
dos cineastas Karim Aïnouz, Sérgio Machado e Marcelo Gomes. Agora, os roteiristas se
preparam para apresentar seus  pitchings  na manhã do dia 19 de julho, dentro da
programação oficial do festival. Eles serão avaliados por uma banca especializada e
concorrerão a prêmios em dinheiro. (Foto de Daniel Edmundson). Saiba mais.

CAPITAIS, DESENVOLVIDO NO PORTO IRACEMA, É SELECIONADO PARA MOSTRA
COMPETITIVA NACIONAL DO 28° CINE CEARÁ 
 
A Associação Cultural Cine Ceará divulgou nesta terça-feira (26) os trabalhos

http://www.portoiracemadasartes.org.br/roteiros-desenvolvidos-no-laboratorio-de-cinema-do-porto-sao-finalistas-em-concurso-nacional/


selecionados para a Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem do 28º Cine Ceará
– Festival Ibero-americano de Cinema, que acontece em agosto deste ano. Entre os
selecionados está Capitais, dirigido por Kamilla Medeiros e Arthur Gadelha, e inteiramente
realizado no âmbito das atividades formativas do Curso Básico de Audiovisual do Porto
Iracema das Artes em 2017. Inspirado na canção “Alucinação”, do álbum homônimo de
Belchior, clássico lançado em 1976, o  filme, que tem a solidão como temática, conta a
história de Alice, uma mulher solitária, interpretada por Bárbara Sena, que mora em um
condomínio na capital cearense onde os vizinhos não se conhecem. O trabalho foi
finalizado em abril deste ano. (Foto: Arte de Raisa Christina e Bruno Nobre). Saiba mais.

VILA DAS ARTES ABRE INSCRIÇÕES

PARA OFICINA COMO CRIAR E

MANTER UM CINECLUBE, até o dia 06

de julho.  O curso, ministrado pela

jornalista e crítica de cinema, Camila

Vieira, ocorrerá entre os dias 16 e 20 de

julho, das 9h às 13h. A formação é

voltada para pessoas acima de 16 anos,

que estejam interessadas em elaborar

projetos de cineclube na cidade.  (Foto

Google Imagens). Saiba mais.

CINETEATRO SÃO LUIZ APRESENTA

MOSTRA TRAPALHÕES  NO MÊS DE

JULHO.  Nas décadas de 1970, 80 e 90,

gerações de cearenses lotavam a Praça

do Ferreira e fechavam as ruas ao redor

para assistir, no  Cineteatro São Luiz, os

filmes de uma das mais amadas trupes

humorísticas do Brasil: Os Trapalhões e

seus adoráveis Didi, Dedé, Mussum e

Zacarias.  Atendendo aos inúmeros

pedidos do público, o  São  Luiz, na festa

de 60 anos coloca a trupe em cartaz

novamente. A Mostra dos Trapalhões terá

29 sessões de 20 grandes clássicos com

entrada gratuita, ocorre durante o projeto

“Férias no São Luiz”, de 4 a 27 de julho, e

conta com o apoio do Festival Cine Ceará

- Festival Ibero-Americano de Cinema e

http://www.portoiracemadasartes.org.br/filme-inspirado-em-cancao-de-belchior-e-desenvolvido-no-porto-iracema-e-selecionado-para-mostra-competitiva-nacional-do-28o-cine-ceara/
http://www.viladasartesfortaleza.com.br/blog/2018/06/25/inscricoes-abertas-para-a-oficina-como-criar-e-manter-um-cineclube-da-vila-das-artes/


EXPOSIÇÃO MANDELA: DE

PRISIONEIRO A PRESIDENTE SEGUE

EM CARTAZ NO MUSEU DE ARTE

CONTEMPORÂNEA DO CEARÁ, até o

dia 30 de julho. A mostra ainda inédita no

Brasil reúne 50 painéis com fotos e 9

peças audiovisuais que contam a

trajetória do líder sul-africano, em

celebração ao seu centenário, em julho. A

exposição traça o percurso da vida de

Mandela desde o início do ativismo contra

Apartheid, regime racista do governo sul-

africano que negava à população negra

direitos civis, sociais e econômicos.

Fortaleza foi a primeira cidade brasileira a

receber a mostra que já passou por

França, Suécia, Estados Unidos,

Equador, Argentina, Peru e Luxemburgo e

foi vista por mais de um milhão e 100 mil

pessoas. (Foto: Google Imagens).  Saiba

mais.

do Café Santa Clara. No dia 4 de agosto,

Renato Aragão será homenageado, por

sua inestimável obra, no equipamento da

Secretaria da Cultura do Estado do Ceará

durante a abertura do 28º Cine Ceará.

(Foto: Google Imagens). Saiba mais.

EXPOSIÇÃO FRANCISCO BRENNAND -

MESTRE DOS SONHOS SEGUE EM

CARTAZ NA CAIXA CULTURAL, até o

dia 15 de julho.  A Mostra

reúne  cerâmicas, pinturas e desenhos

criados pelo artista pernambucano,

aclamado mundialmente por sua arte

sincrética, ancestral e extremamente

peculiar.  Com curadoria e projeto

expográfico assinados por Rose Lima, a

exposição conta com 31 obras do acervo

original do artista, criadas em diversas

fases da sua carreira. Seus trabalhos

evidenciam temas como reprodução,

mitologia, sexualidade, fauna e flora,

personagens históricos e divindades,

permeados por signos da tradição popular

do Nordeste, bastante valorizados em

http://www.dragaodomar.org.br/espacos/museu-de-arte-contemporanea
https://www.cineteatrosaoluiz.com.br/programacao-julho-2018/


PRODUTORAS BRASILEIRAS JÁ

PODEM SE INSCREVER PARA AS

RODADAS DE NEGÓCIOS DO 3º SAPI.

O Seminário Audiovisual para Produtoras

Independentes, restrito para as

produtoras das  regiões Centro-Oeste,

Norte e Nordeste , acontece entre os dias

31 de julho e 3 de agosto em Goiânia. Os

interessados em participar  das Rodadas

de Negócio têm até o dia 10 de julho para

fazer sua inscrição. Saiba mais.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE

MULHERES NO CINEMA ANUNCIA

suas criações. (Foto: Google

Imagens). Saiba mais.

CARTOON NETWORK ESTÁ EM

BUSCA DE  MULHERES

ILUSTRADORAS DA AMÉRICA LATINA,

capazes de criar e liderar projetos que

levem em conta os valores editoriais e o

posicionamento do canal  ao mesmo

tempo em que possam contribuir  com

algo novo e diferente de sua oferta de

conteúdo. Para participar da chamada, é

necessário apresentar um projeto

animado com uma abordagem

multiplataforma que se conecta com os

fãs e, obviamente, contém o DNA da

Cartoon Network. O primeiro prêmio é a

produção do episódio piloto do projeto. As

inscrições seguem até o dia 5 de agosto.

(Foto: Google Imagens). Saiba mais.

http://bravi.tv/produtoras-ja-podem-se-inscrever-para-as-rodadas-de-negocios-do-3o-sapi/
http://www.caixacultural.com.br/SitePages/evento-detalhe.aspx?uid=3&eid=1932
https://1cae4daa431a99d58259-9bdc952f8135a71056243221595a2db3.ssl.cf1.rackcdn.com/9163A41900CB490D91EF4D345664A847.pdf


PRIMEIRA EDIÇÃO, que acontece entre

os dias 04 e 11 de julho. A sigla FIM não

surge por acaso. O Festival quer o fim da

sub-representatividade feminina no

cinema, estimulando o começo de um

novo ciclo com maior espaço para as

mulheres de todas as etnias e de

diferentes regiões do Brasil e do

mundo.  As mostras, que  apresentam

filmes exclusivamente dirigidos por

mulheres,  acontecem  no Cinesesc e no

Espaço de Cinema Itaú - Augusta. (Foto:

Google Imagens). Saiba mais.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

DE ANTOFAGASTA ABRIU

CONVOCATÓRIA PARA SUA SÉTIMA

EDIÇÃO, com prazo de submissão até o

dia 27 de julho. As competições de longa-

metragem e curta-metragem nacional e

internacional exigem filmes que tenha

sido finalizados em 2017. Os prêmios nas

categorias competitivas são de 2.500

dólares para o melhor longa-metragem

internacional, 2.000 para o melhor longa-

metragem nacional, 1.000 para o melhor

FESTIVAL ANIMAGE ABRE

INSCRIÇÕES PARA MOSTRAS

COMPETITIVAS, até 12 de julho.  Os

vencedores das categorias “Melhor Curta-

Metragem – Grande Prêmio Animage”,

“Melhor Curta Infantil”, “Melhor Curta

Brasileiro” e “Prêmio do Público”, além de

melhor Direção, Roteiro, Direção de Arte,

Técnica e Som receberão prêmios em

dinheiro. A seleção recebe filmes

nacionais e internacionais realizados a

partir de 2017, que contemplem técnicas

de animação e com duração máxima de

30 minutos. (Foto: Google

Imagens). Saiba mais.

http://fimcine.com.br/br/home/
http://inscricoes2018.animagefestival.com/inscritos/new


curta-metragem internacional/nacional. O

evento acontece entre os dias 16 e 20 de

novembro. (Foto: Google Imagens). Saiba

mais.

LATIN AMERICA TRAINING CENTER

LANÇA SERVIÇO DE

REPRESENTAÇÃO DE  FILMES E

PROJETOS PARA O AMERICAN FILM

MARKET. A LATC, uma empresa de

treinamento, consultoria e publicação

sediada no Rio de Janeiro, lançou um

novo serviço de representação com o

objetivo de impulsionar a presença do

cinema latino-americano no American

Film Market, o mais importante mercado

cinematográfico dos Estados Unidos.  Os

serviços oferecidos são projetados tanto

para produtores que não estarão

presentes no AFM quanto para aqueles

que planejam viajar pessoalmente. As

inscrições seguem até o dia 31 de julho e

o evento está previsto para acontecer em

Los Angeles, em outubro. Saiba mais.

ABERTA AS INSCRIÇÕES PARA O

FESTIVAL BANG AWARDS, até o dia 31

de julho.  O  festival aposta na inovação

dos  filmes de animação, tendo como

principal foco os jovens criadores  de

conteúdos. Esta edição apresenta como

tema inspirador o “amor”.  Na ultima

edição, foram registadas mais de 400.000

visualizações através da plataforma online

do evento. A cerimônia será realizada no

dia 6 de outubro, em Torres Vedras, na

Sala de espectáculos Bang Venue, um

espaço cultural de partilha de

conhecimento, que terá  workshops,

oficinas de cinema, concertos, exposições

e entre outros. Saiba mais.

http://www.antofadocs.cl/2017/
https://latamtrainingcenter.com/representation-office
http://www.bang-awards.com/pt/


3 MARGENS: FESTIVAL LATINO-

AMERICANO DE CINEMA ESTÁ

COM INSCRIÇÕES ABERTAS, até o dia

31 de julho. O evento,  que acontece em

Foz do Iguaçu entre os dias 23 e 27 de

outubro, pretende fomentar um espaço de

difusão, criação e troca de experiências

de forma permanente entre jovens

realizadores do cinema regional e Latino-

Americano, proporcionando uma estrutura

de exibição através de mostras

competitivas de curtas e longas-

metragens. (Foto: Google

Imagens). Saiba mais.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE

DOCUMENTALES DE SANTIAGO

RECEBE FILMES ATÉ O DIA 03 DE

AGOSTO.  O concurso está

com  inscrições abertas para as duas

seções competitivas de filmes nacionais e

estrangeiros. A duração mínima é de 30

minutos e deve ter sido concluída após 1º

de janeiro de 2017. Por outro lado, o

festival prioriza estreias mundiais, latino-

americanas ou nacionais, e aquelas que

não foram exibidas em nenhum festival

chileno ou comercialmente distribuídas no

Chile. O Fidocs acontece entre os dias 8 e

14 de novembro na cidade de Santiago.

(Foto: Google Imagens). Saiba mais.
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