
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.

Outubro 2018

CENA 15 FAZ PARCERIA COM O INSTITUTO OLGA RABINOVICH PARA
DESENVOLVIMENTO DE ROTEIROS 
 
Primeiro instituto de apoio ao audiovisual brasileiro, o Instituto Olga Rabinovich inaugura
as suas atividades com o lançamento da edição piloto do "Programa de apoio ao Roteiro e
Desenvolvimento de Projetos", em parceria com algumas das mais importantes iniciativas
do audiovisual brasileiro, como a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o BrLab e
o CENA 15. Os roteiristas escolhidos por estes parceiros receberão um aporte mensal de
R$ 5 mil, durante seis meses, para se dedicarem ao desenvolvimento e aprimoramento
dos seus projetos em 2019. Para isso, também serão beneficiados, junto com seus
parceiros comerciais, por mentorias e consultorias com profissionais de referência. O
anúncio do projeto selecionado pelo Cena 15 será feito durante o evento do pitching
público do Laboratório de Cinema, do dia 15 de dezembro de 2018, no Cinema do
Dragão. Saiba mais. (Foto: Google Imagens).
 

https://www.ior.org.br/


ESCOLA PORTO IRACEMA DAS ARTES É HOMENAGEADA NO FESTIVAL DO
AUDIOVISUAL UNIVERSITÁRIO NOIA 2018 
 
Pela sua importância no contexto artístico nacional, a Escola será homenageada, no dia
16/10, com o Troféu Destaque Noia 2018 e ainda encerrará o evento com a exibição de
suas últimas produções no âmbito do PREAMAR, espaço de formação e produção de
curtas-metragens com alunos do Programa de Cursos Básicos em
Audiovisual.  Inaugurada em 2013, a Escola Porto Iracema das Artes tem como objetivo
funcionar como um fértil porto de experiências estéticas, um ancoradouro de ideias e
pensamento, um lugar de trocas e de partilhas simbólicas. Uma escola pública de
formação e criação de Cultura, que desenvolve processos formativos com vistas a formar
uma geração de jovens criadores, nos diversos campos das artes. Saiba mais.  (Foto:
Joyce S. Vidal).

CAPITAIS, DESENVOLVIDO NO PORTO IRACEMA, VENCE MOSTRA
UNIVERSITÁRIA NO FESTIVAL DE BRASÍLIA 
 
O curta-metragem Capitais, desenvolvido no programa de realização dos Cursos Básicos
de Audiovisual do Porto Iracema das Artes, em 2017, foi premiado como melhor filme no
2º Festival Universitário do Cinema de Brasília (FestUni). A mostra integrou a
programação do 51º Festival de Brasília de Cinema Brasileiro. A cerimônia de premiação
aconteceu no último domingo (23), após dez dias de evento.  O filme, inspirado em
canções do cantor cearense Belchior e dirigido pelos alunos do Porto, Kamilla Medeiros e
Arthur Gadelha, concorreu com mais 19 curtas de 10 Estados, sendo quatro da região Sul,
oito do Sudeste, sete do Nordeste e um do Centro-Oeste. Em agosto, Capitais também foi

http://www.festivalnoia.com.br/2018/site/trofeu-destaque-noia-2018.html


exibido dentro da Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem do 28º Cine Ceará –
Festival Ibero-americano de Cinema, no Cineteatro São Luiz.  Saiba mais.  (Foto: Té
Pinheiro).

INFERNINHO É PREMIADO NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA QUEER DE
LISBOA 
 
Dirigido por Guto Parente e Pedro Diógenes e com roteiro desenvolvido na primeira turma
(2013) do Laboratório de Cinema da Escola Porto Iracema das Artes, o filme participou da
mostra "Competição Queer Art", dedicada ao cinema experimental, conquistando o prêmio
de melhor filme.  Segundo o júri:  “Pela sua poética visual e narrativa que transcende a
dimensão teatral e celebra acima de tudo os seus protagonistas, ressaltando a sua
ternura, vulnerabilidade e coragem. Refugiados e enclausurados num não lugar e num
estado de espera, falam-nos da importância de nos abrirmos ao desconhecido e partir”.
Além do prêmio, o filme teve a sua estreia nacional no 51º Festival de Brasília de Cinema
Brasileiro. Saiba mais. (Foto: Marrevolto Filmes).

CENA CINECLUBE EXIBE CICLO “GAROTAS ESTRANHAS”, PROGRAMADO POR
MONA GADELHA 
 
A cantora e jornalista Mona Gadelha, atual coordenadora do Laboratório de Música do
Porto Iracema das Artes, põe em debate no Cena Cineclube as garotas estranhas e fora
da curva que povoam o mundo e as histórias do cinema. Na programação, estão duas
sessões seguidas às terças-feiras, com os seguintes filmes: Retratos Sublimes (101 min,
1998), no dia 16/10, o primeiro filme da cineasta americana Lisa Cholodenko; e The

http://www.portoiracemadasartes.org.br/filme-capitais-vence-mostra-universitaria-no-festival-de-brasilia/
http://queerlisboa.pt/


Runaways (2010), no dia 23/10, da diretora ítalo-canadense Floria Sigismondi. As sessões
acontecem às 19h no CENA 15, seguidas de debate entre a programadora Mona Gadelha
e o público. A entrada é livre e gratuita. (Foto do filme  Retratos Sublimes, de Lisa
Cholodenko). 
 

CINETEATRO SÃO LUIZ RECEBE MARATONA GRATUITA DE HARRY POTTER EM
OUTUBRO 
 
Capas de invisibilidade, varinhas mágicas, vassouras voadoras e animais fantásticos vão
invadir as telas do Cineteatro São Luiz em outubro. O espaço localizado na Praça do
Ferreira, em parceria com o grupo Harry Potter CE, vai exibir todos os oito filmes da saga
de Harry Potter, uma das mais famosas franquias dos últimos tempos. A mostra começa
na terça-feira, 23 de outubro, e segue até o sábado, 27, exibindo os filmes em horários
variados. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente com uma hora de antecedência
na bilheteria do Cineteatro, sendo exigida apenas a apresentação de um documento de
identificação com foto. Saiba mais. (Foto: Google Imagens).

CINECLUBE BCCP EXIBE FILMES QUE

ABORDAM A DESIGUALDADE SOCIAL

NO BRASIL E NO MUNDO.  Com

VILA DAS ARTES LANÇA CURSO

"PRESERVAÇÃO E MEMÓRIA DE

ACERVOS AUDIOVISUAIS", COM LILA

https://www.opovo.com.br/vidaearte/2018/09/cineteatro-sao-luiz-recebe-maratona-gratuita-de-harry-potter-outubro.html


obras  majoritariamente brasileiras e de

diferentes épocas, a mostra reúne os

filmes: Notícias de Uma Guerra Particular

(Dir. João Moreira Salles e Kátia Lund,

1999), no dia 02/10; A Grande Cidade

(Dir. Cacá Diegues, 1966), no dia

09/10;  Fome (Cristiano Burlan, 2015), no

dia 16/10; Toni (Jean Renoir, 1935), no

dia 23/10; e Casa Grande (Felipe

Gamarrano Barbosa, 2015), no dia 30/10.

(Foto do filme Fome, de Cristiano

Burlan). 

VILA DAS ARTES PROMOVE CURSO

DE DRAMATURGIA FEMININA PARA

MULHERES.  A atividade ocorrerá entre

os dias 15 de outubro e 14 novembro, às

segundas, quartas e sextas-feiras, das

18h às 20h30, e aos sábados, das 13h às

16h. Podem se inscrever mulheres cis ou

trans, acima de 18 anos e com interesse

em literatura dramática e discussões

sociais.  O curso pretende apresentar um

recorte da Literatura Dramática escrita por

mulheres (brasileiras e

FOSTER. A atividade acontecerá entre os

dias 15 e 19 de outubro, das 9h às 13h. O

curso abordará a trajetória da

preservação audiovisual como memória

do cinema no Brasil, a criação das

cinematecas e a regionalização por meio

da rede MIS. Os  Interessados podem

participar do processo seletivo até o dia

11 de outubro, na sede da Escola. Saiba

mais. (Foto: Google Imagens).

XI JANELA INTERNACIONAL DO

RECIFE ABRE CONVOCATÓRIA PARA

CURTAS-METRAGENS. O festival

acontece entre os dias 07 e 11 de

novembro no Cinema São Luiz e no

Cinema da Fundação Joaquim Nabuco,

no Recife. Devido a uma readequação

orçamentária, esta edição terá uma

duração menor que nos últimos anos,

mas com  a energia de sempre. As

inscrições são gratuitas e seguem até o

dia 07 de outubro.  Saiba mais.  (Foto:

Google Imagens).

http://www.viladasartesfortaleza.com.br/blog/2018/09/24/vila-das-artes-lanca-curso-preservacao-e-memoria-de-acervos-audiovisuais/
http://www.janeladecinema.com.br/2017/


estrangeiras),  levando em conta seus

contextos de vida e a relevância de suas

obras. As inscrições seguem até o dia 10

de outubro.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens).

EM PARCERIA COM A FIRJAN, CTAV

RECEBE INSCRIÇÕES PARA

SEIS  WORKSHOPS  EM OUTUBRO.

Três deles já estão com inscrições

abertas e acontecem na primeira

quinzena do mês, no CTAv, no Rio de

Janeiro. Os interessados têm até 5 de

outubro para submeter sua inscrição,

limitada a dois workshops. Confira a lista

dos cursos aqui. (Foto: Google Imagens).

INSCREVA SUA SÉRIE DE

DOCUMENTÁRIO NAS RODADAS DE

NEGÓCIO DO SÉRIE_LAB. Com o

objetivo de trocar experiências ao

discutir  os processos artísticos e

produtivos dos seriados nacionais a partir

de seus conteúdo, o evento complementa

a agenda de negócios do mercado

audiovisual brasileiro.  As inscrições

seguem até o dia 21 de outubro.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens).

NITERÓI ANUNCIA NOVO EDITAL EM

PARCERIA COM A ANCINE DE R$ 20

MILHÕES PARA PRODUÇÕES

http://www.viladasartesfortaleza.com.br/blog/2018/09/24/escola-de-teatro-da-vila-das-artes-promove-curso-de-dramaturgia-feminina-para-mulheres/
http://ctav.gov.br/workshops-ctav-firjan/
https://www.sympla.com.br/serie-lab-festival-2018__349528


FESTIVAL DE CINEMA "SE LIGA AÍ"

RECEBE INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 30

DE OUTUBRO. Com foco na produção de

filmes produzidos por instituições  de

ensino público ou privada e de entidades

sem fins lucrativos, os interessados

deverão submeter produções audiovisuais

com os seguintes temas: "Lixo: destino

correto"  (para Ensinos Infantil,

Fundamental e Entidades); e "Lixo: de

resíduo a recurso" (para Ensinos Médio,

Técnico e Graduação). O Festival de

Cinema "Se Liga Aí" é promovido pela TV

TEM em parceria com a Secretária de

Meio Ambiente de Fernandópolis e a

ETEC Prof. Armando José Farinazzo. A

edição 2018 acontece na cidade de

Fernandópolis no dia 30 de

novembro.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

AUDIOVISUAIS.  O lançamento será em

novembro, com R$ 4 milhões da

Prefeitura e R$ 16 milhões do Fundo

Setorial do Audiovisual (FSA). O anúncio

foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves nesta

quinta-feira (27), no Museu de Arte

Contemporânea de Niterói (MAC), durante

a cerimônia  marcada também pela

assinatura do decreto para a criação do

Museu do Cinema Brasileiro.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens).

A EICTV ABRE CONVOCATÓRIA PARA

ESTUDANTES BRASILEIROS.  A

Coordenação dos Exames de seleção

para a  EICTV  no Brasil abriu, até  30 de

outubro, as inscrições para o Processo

Seletivo Extraordinário para a  Área de

Produção. As provas serão aplicadas nos

dias  9 e 10  de novembro, em  Belo

Horizonte/MG. Os candidatos devem ter

idade entre  22 e 30 anos e possuir dois

anos de estudos sistemáticos, técnicos ou

universitários  em qualquer carreira.  O

https://www.festivalseligaai.com.br/
https://www.ancine.gov.br/pt-br/sala-imprensa/noticias/niter-i-em-parceria-com-ancine-anuncia-novo-edital-de-r-20-milh-es-para-produ


"PRIMER CORTE" ENCERRA A SUA

CONVOCATÓRIA NO DIA 05 DE

OUTUBRO. O work in progress de

Ventana Sur destinado  a promover o

cinema de ficção na etapa de pós-

produção, selecionará seis filmes  latino-

americanos  em desenvolvimento para

concorrerem a prêmios de distribuição e

montagem, entre outros estímulos. O

evento acontece entre os dias 10 e 14 de

dezembro.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens).

curso tem duração de três anos, e a cada

ano a matrícula tem o valor de  cinco mil

euros.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

https://ventana-sur.com/en/primer-corte-registration-2018/
https://www.eictv.org/


CINE INDEPENDENTE E TRANSLAB

RECEBEM PROJETOS DE NÃO-

FICÇÃO ATÉ 28 DE OUTUBRO. Poderão

participar projetos de diretores latino-

americanos que estejam em fase de

desenvolvimento. Um jurado internacional

selecionará um ganhador que receberá

como prêmio uma estatueta e uma cópia

em DCP do seu filme. O evento acontece

em Lima, no Peru, entre os dias 30 de

novembro e 8 de 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

https://festivaltranscinema.com/wp-content/uploads/2018/08/TransLAB-Convocatoria-2018.pdf
mailto:cena15.audiovisual@gmail.com

