
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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SEIS LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS NO FESTIVAL DE CANNES 2019 
 
Os pernambucanos Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles disputarão a Palma de
Ouro no Festival de Cannes 2019 com "Bacurau", filme protagonizado por Sônia Braga e
Silvero Pereira. Na mostra Un Certain Regard, será a estreia de "A Vida Invisível de
Eurídice Gusmão", filme dirigido por Karim Aïnouz com direção assistente da cineasta
Nina Kopko, ambos tutores do Laboratório de Cinema da Escola Porto Iracema das Artes.
As atrizes Carol Duarte e Júlia Stocler interpretam as protagonistas do elenco, que traz
ainda os atores Gregório Duvivier, Barbara Santos, Maria Manoella e, como participação
especial, Fernanda Montenegro. Outros quatro filmes, com produções associadas
brasileiras, representarão o país no festival: "O Traidor", do italiano Bellocchio
(Competição Oficial); “Port Authority”, de Danielle Lessovitz (Un Certain Regard); “Sem
Seu Sangue”, de Alice Furtado (Quinzena dos Realizadores); e, por fim, “The Lighthouse”,
de Robert Eggers (Quinzena dos Realizadores).



CENA 15 REALIZA AULA ABERTA SOBRE O LABORATÓRIO RURAL "CINEMA NO
BREJO" 
 
No dia 22 de maio, quarta-feira, o Centro de Narrativas Audiovisuais do Porto Iracema das
Artes realiza a aula aberta gratuita "Cinema no Brejo: uma experiência rural em cinema e
educação", no auditório do Porto, às 19h. Na ocasião, os coordenadores e parceiros do
projeto irão compartilhar com o público as experiências de formação desenvolvidas
junto  à  comunidade do Maciço do Baturité, região serrana do sertão cearense central.
Aprovado no programa Rumos Itaú Cultural de 2018/2019 e dividido em três ciclos
formativos - Brincar, Trabalho e Terra -, o Laboratório Cinema no Brejo tem se pautado
pela experimentação e invenção que se desenvolve por meio da formação em audiovisual,
de vivências coletivas, de exposições de trabalhos e da prática cineclubista, ao aproximar
jovens do fazer cinematográfico e do diálogo voltado ao protagonismo social
junto às associações, cooperativas, escolas e moradorxs dos municípios que compõem a
região. (Foto: Cinema no Brejo). 

CENA CINECLUBE: CICLO COM ADAPTAÇÕES LITERÁRIAS PARA O CINEMA
SEGUE EM CARTAZ NO PORTO IRACEMA 
 
O ciclo “Cine-adaptações”, que discute o Brasil por meio de transposições para o cinema
de grandes obras da literatura brasileira continua sua programação gratuita  no mês de
maio com os filmes brasileiros: "O Pagador de Promessas" (dir. Anselmo Duarte, 1962),



adaptado da obra de Dias Gomes e debatido pelo prof. Carlos Velázquez no dia 07/05; "A
Hora da Estrela" (1985), de Suzana Amaral, adaptado da obra de Clarice Lispector e
debatido pela montadora Lis Paim no dia 14/05; e o "Órfãos do Eldorado" (dir. Guilherme
Coelho, 2015), adaptado da obra de Milton Hatoum e debatido pelo profa. Aíla Sampaio
no dia 21/05. A exibição é gratuita e se inicia às 19h no Pátio da Escola Porto Iracema das
Artes. Saiba mais. (Foto do filme "O Pagador de Promessas"). 

CENA CINECLUBE PROMOVE SESSÃO ESPECIAL COM OS CURTAS-METRAGENS
DE ANDRÉ NOVAIS  
 
No próximo dia 28 de maio, o Cena Cineclube realiza a sua primeira sessão especial do
ano com a exibição dos curtas-metragens "Quintal" (2015), "Pouco mais de um mês"
(2013), "Domingo" (2011) e "Fantasmas" (2010), do diretor e roteirista mineiro André
Novais, premiado recentemente por seu último longa "Temporada" (2018) no Festival de
Brasília do Cinema Brasileiro. Os curtas de André já circularam nos principais festivais de
cinema do mundo e dialogam tanto com o cinema negro quanto com uma espécie de
cinema de família, no qual os próprios parentes e ele mesmo encenam narrativas
ficcionais relacionadas às experiências de seu cotidiano. Após a sessão haverá debate
com o diretor. A exibição é gratuita e se inicia às 19h no Pátio da Escola Porto Iracema
das Artes. (Foto: Google Imagens).

Â

http://www.portoiracemadasartes.org.br/cena-cineclube-exibe-e-debate-adaptacoes-literarias-para-o-cinema/


CINECLUBE ÂNCORA REALIZA MOSTRA SOBRE AS DIFERENTES NARRATIVAS
DO TRABALHO  
 
"TRABALHAR CANSA", mostra organizada pelo Cineclube Âncora atravessa as múltiplas
narrativas possíveis de se pensar o trabalho na contemporaneidade. Serão exibidos os
filmes: "Operários ao sair da fábrica" (1995) e "A expressão das mãos" (1997), do cineasta
alemão Harun Farocki, no dia 10/05, debatido pela artista visual Virgínia Pinho; "Dias de
greve" (dir. Adirley Queiroz, 2009) e "ABC da greve" (dir. Leon Hirszman, 1990), no dia
17/05, debatido pelo jornalista Antônio Lima Júnior; "Master Blaster - uma aventura de
Hans Lucas na Nebulosa 2907n" (dir. Raul Arthuso, 2015), "Ruim é ter que trabalhar" (dir.
Lincoln Péricles, 2015), "Nada" (dir. Gabriel Martins, 2017), "Catadora de gente" (dir.
Mirela Kruel, 2018), "Simbiose" (dir. Júlia Lula Morim, 2017) e "Maré" (dir. Amaranta
Cesar, 2018), no dia 24/05; e, por fim, "Cães errantes" (dir. Tsai Ming-Liang, 2013), no dia
31/05. A exibição é gratuita e se inicia às 19h no Pátio da Escola Porto Iracema das Artes.
(Foto do filme "Operários ao sair da fábrica"). 

29° CINE CEARÁ ABRE INSCRIÇÕES

PARA LONGAS IBERO-AMERICANOS

E CURTAS BRASILEIROS até 31 de

maio. Os curtas cearenses inscritos que

não forem selecionados para a

Competitiva Brasileira, serão submetidos

à comissão de seleção da Mostra Olhar

do Ceará. Uma novidade é que a partir

deste ano o Festival reservará para

mulheres diretoras no mínimo 30% do

total de produções concorrentes nas três

mostras juntas: Competitiva de Longa,

A VILA DAS ARTES, EQUIPAMENTO

CULTURAL DA PREFEITURA DE

FORTALEZA, RECEBE CURSO SOBRE

NARRATIVAS VISUAIS COM PAULO

AMOREIRA com atividades teórico-

práticas que trabalharão a construção de

storytellings fotográficos (narrativas

visuais) para ambientes expositivos indoor

e outdoor (internos e ao ar livre)

expandidos para múltiplas plataformas,

com estímulo da participação do público.

Serão apresentadas definições de



Competitiva de Curta e Olhar do Ceará. O

evento, que acontece entre os dias 31 de

agosto e 07 de setembro de 2019, na

cidade de Fortaleza, é uma promoção da

UFC, através da Casa Amarela Eusélio

Oliveira, com apoio do Governo do Estado

do Ceará por meio da Secult e da Lei

Federal de Incentivo à Cultura (Lei

Rouanet).  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens).

BR LAB PRORROGA INSCRIÇÕES ATÉ

6 DE MAIO para projetos de longa-

metragem de ficção em desenvolvimento

de qualquer país da região ibero-

americana, desde que já tenham produtor

e diretor definidos e que estes possam

comparecer a todos os dias do evento em

São Paulo. Neste ano, pela primeira vez,

também poderão ser inscritos projetos da

Itália, país membro do Programa

Ibermedia desde 2018. A nona edição do

BrLab acontece entre os dias 3 e 9 de

outubro, na capital paulista, e os

terminologias, frameworks de

desenvolvimento e produção, e

estratégias de geração de adesão e

engajamento. As atividades serão

realizadas durante as manhãs de

segunda a sábado de maio. O projeto tem

apoio da Secretaria da Cultura do Estado

do Ceará (Secult-CE). Saiba mais.  (Foto:

Google Imagens). 

LABORATÓRIO DE FORMAÇÃO ABRE

INSCRIÇÕES PARA PRODUTORES DO

CENTRO-OESTE, NORTE E

NORDESTE. Com a profissionalização e

qualificação do produtor audiovisual em

foco, o projeto F+E – Formação de

Empreendedores Audiovisuais ganha sua

primeira edição entre os dias 28 e 30 de

junho, em Goiânia. Direcionado a

produtores das regiões Centro-Oeste,

Norte e Nordeste do Brasil, o evento

oferece painéis sobre temas quentes da

produção audiovisual, minicursos e o F+E

Lab, um laboratório de formação e

https://www.cineceara.com/
http://www.viladasartesfortaleza.com.br/blog/2019/04/16/vila-das-artes-abre-inscricoes-para-curso-sobre-narrativas-visuais-com-paulo-amoreira/


selecionados de fora de São Paulo

receberão bolsas completas para

participação (viagem, hospedagem e

alimentação), oferecidas pelo Programa

Ibermedia. Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

LAB FRANCO-BRASILEIRO DE

ROTEIROS RECEBE PROJETOS ATÉ

17 DE MAIO. Fruto da parceria entre o

Festival Varilux de Cinema Francês e o

CEEA, o Lab explora a metodologia da

construção dramática aplicando-a no

desenvolvimento de um projeto de longa-

metragem ou série para televisão original

ou adaptado. Os projetos selecionados

serão analisados por três roteiristas

franceses consagrados na área. O evento

acontece entre os dias 3 e 7 de junho.

Saiba mais. (Foto: Google Imagens). 

mentoria. As inscrições seguem até 17 de

maio. Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

BANDNEWS TV PROCURA

PARCEIROS PARA NOVA FAIXAS DE

DOCUMENTÁRIO. O BandNews TV,

canal de jornalismo 24 horas, anunciou

que vai implantar uma faixa de filmes

documentários e que procura parceiros

para a empreitada. Os produtores  podem

apresentar seus projetos, em fluxo

contínuo, para futuras parcerias de

produção e exibição. (Foto: Google

Imagens).

http://brlab.com.br/
http://variluxcinefrances.com/2018/wp-content/uploads/2019/04/Apresentacao-e-Regulamento-Lab-franco-brasileiro_FVCF2019_Final.pdf?fbclid=IwAR0dbnuilv27QkX6kDZZQkxJz7sDo39asrHmMhheiJiHTmj9PeqyBkqrptI
http://fefilmlab.com/


FESTIVAL "TUDO SOBRE MULHERES"

ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS

ATÉ 20 DE MAIO. O evento conta com

curta-metragens e longas-metragens,

"sessão homenagem", oficina de “Cinema

de Guerrilha: produção Audiovisual para

baixo e baixíssimo orçamento”, “Mini-

curso: Mulheres no Cinema Brasileiro”,

ministrados respectivamente por Gabriel

Costa Correia e Leticia Capanema,

docentes do curso de Cinema e

Audiovisual da UFMT. Os diálogos sobre

os filmes exibidos vão acontecer ao final

de todas as sessões. O festival acontece

entre os dias 19 e 24 de agosto, no Teatro

da Universidade Federal de Mato Grosso,

em Cuiabá.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

DIVULGADA A PROGRAMAÇÃO DA

SEMANA ABC 2019, que acontece entre

os dias 15 e 17 de maio, na Cinemateca

Brasileira de São Paulo. A programação

deste ano contará com 12 mesas sobre

diversos temas, e entre os destaques

estão as masterclasses da diretora de

arte Jeannine Oppewall e do renomado

diretor de fotografia Edgar Moura, além da

mesa sobre mulheres na cinematografia e

a exibição do documentário "Moving

Pictures: Filmmakers and the Art of

Cinematography".  Saiba mais.  (Foto:

Google Imagens). 

https://www.tudosobremulheres.com/
https://abcine.org.br/site/semana-abc-2019/


CURTA KINOFORUM ESTÁ COM

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 15 DE

MAIO. O evento acontecerá entre os dias

21 de agosto e 1 de setembro, contando

com mostras brasileiras, latino-

americanas e internacionais, além de

programações especiais que buscam

instigar o olhar do espectador, produzir

discussões acerca de temáticas

específicas, homenagear eventos e

personalidades importantes.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens)

23° CULTURA INGLESA FESTIVAL

PROMOVE TRÊS MOSTRAS DE

CINEMA EM SÃO PAULO. Realizado

anualmente pela Cultura Inglesa, o evento

acontece entre os dias 24 de maio e 16

de junho. A programação promete uma

experiência multicultural e multidisciplinar

inteiramente gratuita com três recortes da

sétima arte: filmes temáticos, obras

contemporâneas e curtas-metragens

produzidos especialmente para o evento.

As sessões são gratuitas e abertas a

todos os públicos. Confira

a programação. (Foto: Google Imagens). 

http://www.kinoforum.org.br/curtas/2019/
http://cultural.culturainglesasp.com.br/


ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 8°

FÓRUM DE COPRODUÇÃO EUROPA-

AMÉRICA LATINA DE SAN

SEBASTIÁN. Podem participar projetos

de longa-metragem de ficção com

duração mínima de 60 minutos que já

tenham algum financiamento para a

produção. O evento acontece entre os

dias 22 e 25 de setembro. As inscrições

seguem até 15 de junho.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

FESTIVAL DOCSMX RECEBE

INSCRIÇÕES DE FILMES ATÉ 31 DE

MAIO. A chamada é direcionada para

filmes de todos os subgêneros de

documentários que tenham sido

produzidos após 1º de janeiro de 2018. O

evento acontecerá entre os dias 10 e 19

de outubro de 2019, na Cidade do

México.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE

ANIMAÇÃO RECEBE PROJETOS ATÉ

15 DE MAIO. O Bridging The Gap é um

festival e workshop ministrado por

especialistas que irão ensinar os métodos

mais eficazes para produzir, distribuir e

comercializar obras de animação. O

programa irá conceder bolsas para os

projetos selecionados. Curtas-metragens

com potencial para se tornarem longas ou

séries também poderão ser inscritos. O

evento acontecerá entre os dias 14 e 20

de julho em Tenerife, na Espanha. Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

https://www.sansebastianfestival.com/2019/the_industry_club/foro_de_coproduccion/1/7184/es
http://www.docsmx.org/convocatorias/docsmx/convocatoria-docsmx-2019.php
http://bthegap.com/es/inscripcion/
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