
Localizado num antigo sobrado histórico da Praia de Iracema, em Fortaleza, o CENA 15 -
Centro de Narrativas Audiovisuais da Escola Porto Iracema das Artes/Instituto Dragão do
Mar,  é um espaço de formação, pesquisa e experimentação de dramaturgias para o
cinema e a televisão. Realiza o Laboratório de Cinema, onde são desenvolvidos projetos
de roteiros de longa-metragem, oficinas, aulas abertas, o Cena Cineclube, o Cinedrama -
Grupo de Estudos de Roteiros, entre outras ações. 

Agosto 2019

CENA CINECLUBE EXIBE "AMORES DE CHUMBO" COM A PRESENÇA DA
DIRETORA PERNAMBUCANA TUCA SIQUEIRA

A segunda sessão especial do ano do Cena Cineclube acontecerá no dia 06 de agosto,
terça-feira, às 19h no Auditório do Porto Iracema, com o filme "Amores de Chumbo"
(2017), da cineasta pernambucana Tuca Siqueira, que integrou a 5ª turma do Laboratório
de Cinema da Escola Porto Iracema das Artes. O longa conta a história de Miguel e Lúcia
que, prestes a comemorar seu aniversário de 40 anos de casamento, são surpreendidos
com a chegada de Maria Eugênia, uma mulher com a qual Miguel viveu um antigo amor
no período da ditadura militar brasileira. O filme tem circulado diversos festivais e cidades,
sempre promovendo debates com a diretora (Frame do filme "Amores de Chumbo"). 

OFICINA "BEATS DO ROTEIRO E ESCALETA"  COM O ROTEIRISTA DANIEL
TAVARES

Dentro do programa de formação do Laboratório de Cinema, o roteirista e professor Daniel
Tavares irá ministrar a oficina "Beats do roteiro e Escaleta", de 19 a 23 de agosto, no
Auditório da Escola Porto Iracema das Artes. As inscrições são por ordem de chegada a



partir das 8h do primeiro dia de aula (19). Daniel Tavares é formado pela Escola de
Comunicação da UFRJ e pela Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio
de los Baños, em Cuba, tendo coordenado, por três anos, a cátedra de Roteiro
Cinematográfico da EICTV. Atualmente, além de ser professor do Curso de Cinema e
Audiovisual da Unifor, escreve e desenvolve projetos em parceria com roteiristas,
produtores e diretores dos mais distintos lugares da América Latina. (Foto: Google
Imagens).

 

ANATOMIA DO FILME: INFERNINHO, DE GUTO PARENTE E PEDRO DIÓGENES

O CENA 15 - Centro de Narrativas Audiovisuais do Porto Iracema das Artes retoma o
projeto “Anatomia do Filme” da Escola com uma sessão especial comentada de
“Inferninho”, filme dirigido por Guto Parente e Pedro Diógenes, e que teve seu roteiro
desenvolvido na 1ª edição do Laboratório de Cinema. Durante a projeção, mediada por
Pedro Azevedo, curador do Cinema do Dragão, os diretores e parte do elenco, como
Rafael Martins, Rogério Mesquita e Tatiana Amorim, irão dissecar as sequências e o
processo criativo do filme durante a projeção deste em tempo real. A atividade é gratuita e
acontece ao ar livre no pátio da escola, dentro da programação de aniversário de 6 anos
do Porto Iracema, no dia 23 de agosto, às 19h.

NOVO FILME DE KARIM AÏNOUZ ABRE O  29° CINE CEARÁ - FESTIVAL IBERO-
AMERICANO DE CINEMA

"A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", o mais recente longa-metragem de Karim Aïnouz,
premiado como melhor filme na mostra Un Certain Regard na 72ª edição do Festival de
Cannes, foi escolhido para abrir o 29º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema,
em Fortaleza, no dia 30 de agosto. "É uma felicidade imensa realizar a primeira exibição
nacional na minha cidade natal, e no Nordeste, uma região catalisadora do cinema e da
cultura brasileira. Estou ansioso para ver e ouvir as reações do público cearense", conta o
diretor. O festival acontece de 30 de agosto a 6 de setembro deste ano, no Cineteatro São
Luiz, e os ingressos devem ser retirados gratuitamente na bilheteria do local. Saiba mais.
(Foto do filme "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão"). 

 

http://https//www.secult.ce.gov.br/2019/07/22/29o-cine-ceara-a-vida-invisivel-de-euridice-gusmao-de-karim-ainouz-sera-exibido-no-dia-30-de-agosto-no-cineteatro-sao-luiz/


AULA ABERTA "A PREPARAÇÃO DE ELENCO EM A VIDA INVISÍVEL DE EURÍDICE
GUSMÃO", COM NINA KOPKO

Diante do horizonte da estréia do filme "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", de Karim
Aïnouz, em Fortaleza no dia 30 de agosto, o CENA 15 - Centro de Narrativas Audiovisuais
do Porto Iracema das Artes realizará a aula aberta "A preparação de elenco em A Vida
Invisível de Eurídice Gusmão", com a diretora assistente do filme, Nina Kopko, no dia 03
de setembro, às 19h, no Pátio da Escola. Nina, que também é uma das tutoras do
Laboratório de Cinema do Porto, trabalhou no processo de preparação do elenco do filme
por cerca de 6 meses, desde a pré-produção até a filmagem, junto à atrizes e atores como
Carol Duarte, Júlia Stockler, Fernanda Montenegro, Gregório Duvivier, Maria Manoella,
dentre outros. A aula é gratuita e sujeita à lotação do espaço (Foto da preparação do filme
"A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", com as atrizes Carol Duarte e Júlia Stockler). 

CINEDRAMA - GRUPO DE ESTUDOS DE ROTEIROS RETOMA SUAS ATIVIDADES

O CENA 15 – Centro de Narrativas Audiovisuais da Escola Porto Iracema das Artes
retomou as atividades do “CINEDRAMA – Grupo de Estudos de Roteiros”, que teve sua
primeira edição em 2018 e voltou a funcionar a partir de junho de 2019. Este ano o grupo
está sendo coordenado pelos roteiristas Luciana Vieira e Pablo Arellano, ambos
consultores de roteiro do Laboratório de Cinema. Partindo de análises fílmicas e de
imersões teóricas e práticas, o grupo tem como objetivo criar um espaço de debate sobre
as bibliografias, as técnicas e os recursos de escrita que são essenciais ao processo
criativo de roteiristas de cinema. Os encontros acontecem, gratuitamente, todas às
quartas-feiras, às 19h, no período de junho a dezembro de 2019 (Frame do filme "A
Falecida", de Leon Hirszman, 1965). 



"GRILHÕES", CURTA DESENVOLVIDO NO PREAMAR DA ESCOLA PORTO
IRACEMA, É SELECIONADO NA MOSTRA OLHAR DO CEARÁ 

O Festival Ibero-americano de Cinema - Cine Ceará divulgou a lista de filmes
selecionados na Mostra Olhar do Ceará 2019, voltada para novos realizadores cearenses,
com a presença do curta-metragem "Grilhões" (dir. Lucas Inocêncio, 2017) na
programação. O filme foi desenvolvido no programa de realização dos Cursos Básicos de
Audiovisual do Porto Iracema das Artes em 2017 e nele acompanhamos a história de
Wanderson, uma criança de 7 anos que, ao encontrar Evaldo, um rapaz de 22 anos em
regime aberto e com uma tornozeleira eletrônica, desenvolve uma amizade leal. Além de
"Grilhões, mais 16 filmes realizados por escolas e universidades de cinema de Fortaleza
integram a programação da Mostra. Confira a lista de filmes Saiba mais sobre os filmes
selecionados. (Frame do filme "Grilhões"). 

"BACURAU" TEM PRÉ-ESTREIA NO CINETEATRO SÃO LUIZ SEGUIDO DE DEBATE
COM DIRETORES E ATORES

Os cineastas Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que assinam roteiro e direção do
filme "Bacurau", participam de debate no Cineteatro São Luiz sobre a produção premiada
pelo júri na 72ª edição do Festival de Cannes este ano. O ator cearense Silvero Pereira
também estará na sessão, que acontecerá no próximo dia 27 de agosto, após a exibição
do longa-metragem. Após a pré-estreia, o filme deve chegar às salas de cinema do País
no dia 29 de agosto. Saiba mais. (Frame do filme "Bacurau").

PROJETO PARADISO OFERTA BOLSA PARA MAESTRIA EM ESCRITA CRIATIVA DE
ROTEIRO AUDIOVISUAL EM CUBA

O Projeto Paradiso, um dos parceiros do CENA 15, divulga a Bolsa Paradiso
para a Maestria em Escrita Criativa da Escola de Cinema de Cuba (EICTV). A bolsa cobre
o custo total do curso e  o deslocamento aéreo. E a  EICTV ainda disponibiliza a
hospedagem e alimentação durante todo o período presencial da formação. As inscrições
seguem até 16 de setembro, através do link. (Foto: Google Imagens).

https://www.opovo.com.br/vidaearte/2019/07/31/mostra-olhar-do-ceara--do-cine-ceara--exibira-longas-pela-primeira-vez.html
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/verso/online/bacurau-tem-pre-estreia-no-cineteatro-sao-luiz-seguido-de-debate-com-diretores-1.2124771
http://www.eictv.org/maestrias/escritura-creativa-de-guion-audiovisual/?fbclid=IwAR1EpRfxbtPMp4gsQ2GzjGIWHb-Br94zqAvpoDtw2mBqTzVuYM-FAQNOrLY


29° CINE CEARÁ ANUNCIA OS SETE

LONGAS SELECIONADOS PARA A

MOSTRA COMPETITIVA IBERO-

AMERICANA, que acontece de 30 de

agosto a 6 de setembro em Fortaleza, no

Cineteatro São Luiz: "Vozes na Floresta",

da carioca Betse de Paula; “Notícias do

fim do mundo”, do cearense Rosemberg

Cariry; “Greta”, primeiro longa-metragem

do cearense Armando Praça;  “Ressaca”,

de Patrizia Landi e Vincent Rimbaux;

“Canção sem nome”, de Melina León; “A

viagem extraordinária de Celeste García”,

de Arturo Infante; e “Luciérnagas”, do

diretor mexicano Bani Khoshnoudi. O 29º

Cine Ceará é uma promoção da

Universidade Federal do Ceará, por meio

da Casa Amarela Eusélio Oliveira, com

apoio do Governo do Estado do Ceará via

Lei Estadual de Incentivo à Cultura

(SIEC), Secretaria Estadual da Cultura, e

da Prefeitura de Fortaleza através da

Secultfor.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

NOIA - FESTIVAL DO AUDIOVISUAL

UNIVERSITÁRIO SEGUE COM

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 31 DE

AGOSTO. Além das mostras competitivas

de curtas-metragens (nacional e

cearense), fotografia e bandas

universitárias, a programação completa

inclui sessões especiais de filmes,

workshops, debates pós-exibição,

performances, dentre outros. O evento

acontece no Centro Dragão do Mar de

Arte e Cultura entre os dias 22 e 27 de

outubro.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

AMAZON BUSCA TALENTOS EM

LITERATURA PARA TRANSFORMAR

HISTÓRIAS EM FILMES E SÉRIES.

Entre 15 de agosto e 15 de outubro,

autores que tenham obras inéditas podem

cadastrá-las na ferramenta de

autoaplicação da Amazon, o Kindle Direct

Publishing (KDP). Esses títulos vão

https://www.secult.ce.gov.br/2019/07/24/29-cine-ceara-anuncia-os-sete-longas-selecionados-para-a-mostra-competitiva-ibero-americana/
http://www.festivalnoia.com.br/2019/inscricoes/index.html
https://www.amazon.com.br/b/?ie=UTF8&node=17004394011


TRANSCINEMA ABRE

CONVOCATÓRIA DE ROTEIROS ATÉ

29 DE OUTUBRO.  O Festival promove

uma reflexão acerca das novas formas de

expressão do cinema: não-ficção,

transficção, laboratórios e outras

transgressões cinematográficas. O

evento, que acontece entre os dias 6 e 14

de dezembro em Lima, possui mostras

competitivas de documentários,

experimentações cinematográficas e

videoclipes. Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens).

HUBERT BALS FUND BUSCA FILMES

EM DESENVOLVIMENTO E EM  PÓS-

PRODUÇÃO. Os filmes selecionados

receberão um estímulo de até de 10 mil

euros, que devem ser investidos no

desenvolvimento do projeto e redação do

roteiro.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

concorrer a R$ 30 mil   pelo 4° Prêmio

Kindle de Literatura e um contrato para

publicação da obra em formato impresso

pela editora Nova Fronteira. Dessa

seleção também sairão cinco finalistas

que partem para uma competição mundial

em que o Prime Video - ferramenta de

stream da Amazon - escolherá uma obra

para transformar em uma produção

audiovisual, seja ele um filme ou um livro.

(Foto: Google Imagens). 

ÚLTIMOS DIAS PARA INSCREVER SEU

PROJETO DE SÉRIE NO

LABORATÓRIO DO FESTIVAL ROTA.

Voltado para estudantes e roteiristas

iniciantes, o ROTALab irá selecionar 10

projetos, que receberão consultorias de

profissionais e concorrerão aos troféus de

Melhor Pitching pelo Júri Oficial e pelo

Júri Popular durante o festival. O evento,

que acontece entre os dias 2 e 7 de

outubro na Cinemateca do MAM-RJ,

recebe inscrições até 4 de agosto.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

https://festivaltranscinema.com/?fbclid=IwAR0Af5KvX7IsWMWH9KpNGr7zQKCPbZymXnGfp9LhAlxnuDwXJDs727E9rZE
https://iffr.com/en/hbf-script-project-development-support
https://www.rotafestival.com/


FESTIVAL MIXBRASIL DE CINEMA

ABRE CONVOCATÓRIA PARA A SUA

27ª EDIÇÃO, que acontecerá de 13 a 20

de novembro em São Paulo. O evento

recebe, até 15 de agosto, longas e curtas-

metragens que abordam temáticas acerca

da diversidade LGBT+. Saiba mais. (Foto:

Google Imagens). 

GALERIA MIRA FORUM ABRE

CONVOCATÓRIA PARA PROJETOS

ARTÍSTICOS  ATÉ 25 DE AGOSTO.  As

residências artísticas visam a pesquisa, a

produção artística e a partilha cultural. Os

projetos são desenvolvidos através da

disponibilização de espaço de criação,

investigação e residência. O evento

acontece na cidade do Porto, em

Portugal, durante três meses de imersão

criativa e é totalmente voltado para

artistas estrangeiros. Saiba mais.  (Foto:

Google Imagens).

FESTIVAL DE CINEMA JUDAICO DE

SÃO PAULO APRESENTA 33 FILMES

DE 11 PAÍSES. A grande novidade deste

ano é a pré-abertura do festival, no dia

3/08 (sábado), onde serão exibidos três

importantes curtas-metragens: "1.000

Beijos", "The Chop" e o renomado "Skin",

vencedor do Oscar de melhor filme desta

categoria em 2019. O programa deste ano

inclui ainda longas-metragens de ficção e

documentários que serão exibidos no

Teatro Arthur Rubinstein na Hebraica, no

Sesc Bom Retiro, no Instituto Moreira

Salles (IMS) e no Museu da Imagem e

Som (MIS). Confira a Saiba mais sobre a

programação. (Foto: Google Imagens). 

FESTIVAL DE ANIMAÇÃO BANG

AWARDS RECEBE FILMES ATÉ 2020.

Durante as submissões, o público é

convidado a votar nos seus filmes

favoritos. O festival atribui o prêmio de

3.000 € ao melhor filme. Os vencedores

https://festivals.festhome.com/f/680?fbclid=IwAR1QJNCHw4RcIeuqxeuqpVJWC_lywyKfC9DM3zHuaBMZeXX4H9U1exvETBg
http://miragalerias.net/mira-forum/evento/mira-artistic-residency-2019/?fbclid=IwAR1Y4psCPdmG7r-8m8K2rUY2SBfI9hiwLzjwTtjwVsTiRGckR64IQs0uOag
http://www.ahebraica.org.br/festival-de-cinema-judaico/


serão revelados no dia 3 de outubro de

2020, em Torres Vedras, em Portugal,

com uma programação de workshops,

talks, sessões de cinema ao ar livre,

instalações artísticas, entre outras

atividades. As inscrições seguem até 31

de agosto de 2020.  Saiba mais.  (Foto:

Google Imagens). 

CENTRO DE NARRATIVAS AUDIOVISUAIS - CENA 15 
Rua José Avelino, 495, Praia de Iracema

Fortaleza, Ceará, Brasil
cena15.audiovisual@gmail.com

http://www.bang-awards.com/pt/
http://www.portoiracemadasartes.org.br/
https://www.facebook.com/portoiracema/
https://www.instagram.com/portoiracemadasartes/?hl=pt-br
mailto:cena15.audiovisual@gmail.com

