
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.

Novembro 2018

SÉRIE-ESCOLA ARTES DE PROA, DO PORTO IRACEMA DAS ARTES, ESTREIA NO
CINEMA DO DRAGÃO DENTRO DA 2ª MOSTRA FILMES DO PORTO 
 
Iniciado em outubro de 2017, o ARTES DE PROA - Programa de Formação e Produção
Supervisionada de Série-Escola, uma parceria entre a Escola  Porto Iracema das Artes,
a  Universidade de Fortaleza, a Escola Pública de Audiovisual  Vila das Artes, a Casa
Amarela Eusélio Oliveira e a Universidade Federal do Ceará,  reuniu 57 estudantes de
diferentes cursos de cinema e audiovisual de Fortaleza entorno de um objetivo comum:
produzir a temporada-piloto de uma série documental sobre os processos criativos de
artistas cearenses que passaram pela 5ª edição dos Laboratórios de Criação do Porto.
Através de uma experiência única de formação e produção no Brasil, os estudantes
receberam oficinas e tutorias com diversos profissionais para a produção de  cinco
episódios, que contemplam as linguagens artísticas do Cinema, das  Artes Visuais, da
Música, do Teatro e da Dança. O lançamento da série acontece dentro da  2ª Mostra
Filmes do Porto, às 19h no Cinema do Dragão, com a seguinte programação: no dia
28/11, será a estreia dos filmes Aos Meus Pés (dir. Felipe Saraiva), Capitais (dir. Kamilla
Medeiros e Arthur Gadelha) e Grilhões (dir. Lucas Inocêncio), que integraram o Programa
de Formação dos Cursos Básicos em Audiovisual PREAMAR 2017; e no dia 29/11, é a
vez dos cinco episódios da série-escola ARTES DE PROA.  O evento  é totalmente
gratuito.     



JOÃO MOREIRA SALLES REALIZA MINICURSO NO PORTO IRACEMA DAS ARTES 
 
Um dos mais reconhecidos diretores de não-ficção do Brasil, João Moreira Salles, estará
na escola Porto Iracema das Artes entre os dias 05 e 08 de novembro para ministrar o
minicurso “O que é um documentário?”. O documentarista percorrerá parte da bibliografia
sobre cinema não-ficcional para tratar das definições clássicas do gênero e refletir sobre
os critérios que distingue o documentário do cinema de ficção. O minicurso também
contará a história do documentário dos anos 1920 aos anos 1960, finalizando com uma
exposição sobre o cinema inovador de Eduardo Coutinho. O curso é totalmente gratuito.
As inscrições foram encerradas no dia 25 de outubro. Saiba mais.

CENA CINECLUBE EXIBE CICLO “LIBERDADE E DELÍRIO”, PROGRAMADO PELO
ROTEIRISTA ESPANHOL PABLO ARELLANO 
 
A imaginação é um músculo e a liberdade, um fantasma. O roteirista espanhol Pablo
Arellano, radicado em Fortaleza, põe em debate no Cena Cineclube a linha tênue entre a
liberdade e o delírio em tempos de opressão. Na programação, estão duas sessões
seguidas às terças-feiras, com os seguintes filmes: O Fantasma da Liberdade (115 min,
1974), no dia 13/11, do consagrado diretor espanhol Luis Buñuel; e Os anões também
começaram pequenos (96 min, 1970), no dia 20/11, do alemão Werner Herzog. As
sessões acontecem às 19h no CENA 15, seguidas de debate entre o programador Pablo
Arellano e o público. A entrada é livre e gratuita. (Foto do filme Os anões também
começaram pequenos, de Werner Herzog).
 

http://www.portoiracemadasartes.org.br/cineasta-joao-moreira-salles-ministra-minicurso-o-que-e-um-documentario-no-porto-iracema-das-artes/


FOTOFESTIVAL SOLAR LANÇA CONVOCATÓRIA PARA PROJETOS
FOTOGRÁFICOS 
 
Com o objetivo de trazer novo fôlego ao panorama da arte e da cultura contemporânea,
Fortaleza vai receber de 5 a 9 de dezembro o Fotofestival SOLAR, plataforma
experimental que busca o diálogo entre a fotografia e outras expressões, com destaque
para a pintura, a literatura, o cinema, o teatro e a música. O projeto, conduzido pela
Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (Secult) e pelo Instituto Dragão do Mar (IDM),
acontecerá no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e no Porto Iracema das Artes.
Estão previstas exposições, atividades formativas, feira de livros, projeções, ciclo de
cinema, entre outras ações. A convocatória para trabalhos artísticos segue até 5 de
novembro. Saiba mais. (Foto: Site do evento).

THF: AEROPORTO CENTRAL, NOVO FILME DE KARIM AÏNOUZ, ESTREIA NO
FESTIVAL DO RIO 
 
O documentário THF: Aeroporto Central  de Karim Aïnouz, cineasta cearense e tutor do
Laboratório de Cinema da Escola Porto Iracema das Artes, tem sua estreia em solo
nacional anunciada no Festival Internacional do Rio de Janeiro de 2018. O filme, que já
recebeu o prêmio da Anistia Internacional no Festival Internacional de Berlim, tem como
pano de fundo o antigo aeroporto Tempelhof, na capital alemã, uma das construções mais
emblemáticas do regime nazista. Mesmo tendo sido desativada há dez anos para vôo, o
lugar até hoje permanece como um ponto de chegadas e partidas: enquanto o seu
entorno se transformou em área de lazer para os berlinenses, o seu interior abriga cerca
de 3.000 pessoas do Oriente Médio à espera de moradia na Alemanha. A primeira
sessão, que acontece no dia 04/11, às 19 no Cine Odeon Net Claro, contará com a
presença do diretor para debate. THF é uma coprodução entre França, Alemanha e Brasil,

https://solarfotofestival.com/pt/index


e o seu primeiro trabalho falado totalmente em língua estrangeira. Saiba mais.  (Foto do
filme THF: Aeroporto Central).

PORTO IRACEMA REALIZA CURSO COM PRISCILA RIBEIRO SOBRE A VOZ DO
ATOR COMO ATO PERFORMÁTICO 
 
As aulas do curso "Voz falada em cena - a voz do ator como ato performático", ministrada
pela fonoaudióloga Priscila Ribeiro, de acesso gratuito e formação de 50 h/a, acontece até
12 de dezembro nas segundas e quartas-feiras, sempre das 14h às 17h30min, no Porto.
O processo formativo dos alunos tem como foco o viés coletivo, aliado ao
desenvolvimento da habilidade no uso das técnicas apresentadas, por meio de exposição
dialogada, dinâmicas de grupos e simulação de situações diversificadas que acontecem
na profissão do ator. São abordados assuntos como anatomia vocal, aquecimento
corporal-vocal, integração corpo-voz na arte do ator, dentre outras questões sobre o uso
da voz na prática de atuação no teatro.  Saiba mais.  (Foto: site do Porto Iracema das
Artes). 

FILME PRODUZIDO NA ESCOLA DE AUDIOVISUAL VILA DAS ARTES CONCORRE
AO GRANDE PRÊMIO CANAL BRASIL DE CURTAS 
 
Realizado na disciplina de Ateliê da Escola de Audiovisual Vila das Artes e dirigido por
Felipe Camilo, o curta-metragem Memórias do Subsolo ou o Homem Que Cavou Até
Encontrar uma Redoma (2017) está concorrendo ao 13° Grande Prêmio Canal Brasil de
Curtas. O documentário, que será exibido no dia 01/11, às 22h no Canal Brasil,  mistura
fotografia e cinema, trazendo imagens que vão de 1984 a 2016 e que fazem parte da vida

http://www.festivaldorio.com.br/br/filmes/thf-aeroporto-central
http://www.portoiracemadasartes.org.br/inscricoes-para-o-curso-voz-falada-em-cena-a-voz-do-ator-como-ato-performatico-abrem-nesta-terca-feira-16/


íntima do diretor. A seleção do vencedor fica a cargo do voto popular, em eleição
disponível no site do Canal Brasil onde as obras também podem ser vistas pelo público –
entre os dias 05/10 e 02/11. Assista ao filme.  Vote  aqui.  (Foto do curta  Memórias do
Subsolo ou o Homem Que Cavou Até Encontrar uma Redoma, 2017).

SECULTFOR ABRE INSCRIÇÃO PARA

CURSO DE REALIZAÇÃO EM

AUDIOVISUAL DA VILA DAS ARTES.

Os interessados precisam ter o ensino

médio completo, ter mais de 18 anos e

possuir cadastro no Mapa Cultural de

Fortaleza. O processo seletivo contará

com três etapas: Análise de carta de

intenção (mais portfólio), prova específica

e entrevista. Do total das vagas, 60%

serão reservadas para alunos que tenham

cursado o Ensino Médio completo em

Escola da Rede Pública de Ensino, ou

participado de formações na Rede Cuca,

e as demais serão preenchidas pelo

público geral.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

CINECLUBE TELAS ABERTAS DE

NOVEMBRO APRESENTA MOSTRA

“OLHARES SOBRE OS ESPAÇOS

URBANOS NO CINEMA ALEMÃO”, com

curadoria de Magdalena Kuehne. O

evento reúne os filmes: Urban Explorers

8/8  (Mathias Bones, 2015) e Boca de

Loba (Bárbara Cabeça, 2017), no dia

05/11; Oh Boy (Jan Ole Gerster, 2012), no

dia 12/11; Lagos - Notas sobre uma

cidade (Bregtje van der Haak, 2002), no

dia 19/11; e Kadish para um Amigo –

Prece a um Amigo (Leo Khasin, 2012), no

dia 26/11. As sessões iniciam sempre às

18h30, no Centro Cultural Casa do Barão

de Camocim.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

 

http://canalbrasil.globo.com/especiais/curtas/videos/memorias-do-subsolo-ou-o-homem-que-cavou-ate-encontrar-uma-redoma-7051833.htm
http://www.canalbrasil.com.br/
http://www.viladasartesfortaleza.com.br/blog/2018/10/15/secretaria-da-cultura-de-fortaleza-abre-inscricao-para-curso-de-realizacao-em-audiovisual-da-vila-das-artes/
http://www.viladasartesfortaleza.com.br/blog/2018/11/01/cineclube-telas-abertas-de-novembro-apresenta-mostra-sobre-os-espacos-urbanos-no-cinema-alemao/


MOSTRA EXIBE FILMES ESPANHÓIS

QUE DRIBLARAM A CENSURA DE

FRANCO. A Caixa Cultural do Rio de

Janeiro recebe, de 30 de outubro a 11 de

novembro, a mostra "Os Filmes que

Driblaram a Censura de Franco". A

programação, com curadoria da

espanhola Marta Sánchez, conta com 12

longas-metragens espanhóis pouco vistos

no Brasil e três encontros sobre a

importância histórica e estética da

produção no período.  Saiba mais.  (Foto

do filme O Crime de Cuenca, de Pilar

Miró). 

CINECLUBE BCCP EXIBE FILMES QUE

ABORDAM REVERBERAÇÕES DA

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL NO

MUNDO E NA HISTÓRIA DO CINEMA.

Com obras dos Estados Unidos, Itália,

Rússia e República Tcheca, a mostra

reúne os filmes: A Ascensão (Laria

Sheptiko, 1977) no dia 06/11; Alemanha,

Ano Zero (Roberto Rosselini, 1948), no

dia 13/11; Ser ou não ser (Ernst Lubitsch,

1942), no dia 20/11;  Romeu e Julieta das

Trevas (Jiri Weiss, 1959), no dia 27/11; e

Quando Voam as Cegonhas (Mikhail

Kalatozov, 1957), no dia 04/12. O

cineclube acontece sempre às 14h de

todas as terças-feiras na Biblioteca

Central do Campus do Pici, na

Universidade Federal do Ceará. (Foto do

filme Quando Voam as Cegonhas).

 

http://www.caixacultural.com.br/SitePages/evento-detalhe.aspx?uid=6&eid=2189


RIO CREATIVE CONFERENCE 2019

ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS. O

evento, que acontecerá na cidade do Rio

entre os dias 23 e 28 de abril de 2019,

chega a sua 9ª edição e já é considerado

o maior encontro de negócios da América

Latina entre produtores independentes,

profissionais de televisão e mídias

digitais.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens).

PROAC RECEBE INSCRIÇÕES DE

PROJETOS DE LONGAS-METRAGENS,

até o dia 03 de dezembro. O concurso irá

selecionar produções divididas em dois

módulos: no primeiro, serão

contemplados seis filmes de ficção e

animação, com prêmio de até R$ 750 mil;

e, no segundo, quatro projetos de

documentários com o valor de R$ 375 mil

cada.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

CTAV ABRE INSCRIÇÕES PARA O

EDITAL DE FORMAÇÃO

AUDIOVISUAL, com fluxo contínuo.

Podem se inscrever empresas e

instituições com fins lucrativos com

projetos de formação e qualificação, nas

áreas técnicas, artística ou gerencial. As

propostas podem sugerir programas de

ensino contemplando diversos assuntos,

como roteiro para cinema, gestão de

produção e audiodescrição audiovisual,

por exemplo. O edital irá destinar 16

milhões do Fundo Setorial do Audiovisual

(FSA). O CTAV ficará responsável pelo

recebimento das propostas que serão

avaliadas por uma comissão em conjunto

com a ANCINE.  Saiba mais.  (Foto:

Google Imagens).

https://rio2c.ticketforyou.com.br/Web/View/
http://www.proac.sp.gov.br/
http://www.cultura.gov.br/o-dia-a-dia-da-cultura/-/asset_publisher/waaE236Oves2/content/edital-13-linha-de-formacao-e-qualificacao-audiovisual/10883?redirect=http%3A%2F%2Fwww.cultura.gov.br%2Fo-dia-a-dia-da-cultura%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_waaE236Oves2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


IFF PANAMÁ RECEBE OBRAS IBERO-

AMERICANAS PARA A SUA PRÓXIMA

EDIÇÃO. De acordo com as regras do

concurso, o convite está aberto a

cineastas e produtores com ficção,

animação, filmes experimentais e

documentários produzidos a partir de

2018 e que não tenham sido exibidos

publicamente no Panamá ou estejam

disponíveis em plataformas online. O

evento acontece na Cidade do Panamá

entre os dias 04 e 10 de abril de 2019. As

inscrições seguem até 30 dezembro.

Saiba mais. (Foto: Google Imagens).

SPCINE INVESTE R$ 1 MILHÃO EM

ROTEIROS DE LONGA-METRAGEM. O

programa vai contemplar dez projetos de

ficção e animação. O roteirista deve

comprovar residência, de no mínimo dois

anos, na cidade de São Paulo e no

momento da inscrição, deve apresentar

uma sinopse da obra, argumento,

descrição dos personagens, currículo e

proposta de um trabalho de formação. O

resultado final deve ser anunciado no

início de 2019. As inscrições seguem até

o dia 28 de novembro. Saiba mais. (Foto:

Google Imagens). 

http://www.iffpanama.org/es/convocatoria-general
http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/projeto/4150


PRÊMIO QUIRINO DE ANIMAÇÃO

IBERO-AMERICANA ABRE

CONVOCATÓRIA PARA A SUA

SEGUNDA EDIÇÃO. A chamada inclui

nove categorias: longa-metragem, série,

curta-metragem, curta-metragem escolar,

trabalho inovador, trabalho encomendado,

design de som e música original,

desenvolvimento visual e design de

animação. Podem ser apresentadas obras

cujo idioma original de expressão seja

principalmente o espanhol, o português

ou outras línguas não hegemônicas

faladas na região ibero-americana. As

inscrições seguem até 08 de dezembro.

Saiba mais. (Foto: Google Imagens). 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE

CINEMA DA FRONTEIRA RECEBE

INSCRIÇÕES gratuitas até 11 de

novembro. O evento – que comemora sua

primeira década de existência – acontece

de 27 de novembro a 2 de dezembro, nas

cidades gaúchas de Bagé e Livramento

do Rio Grande do Sul. Além das mostras

competitivas de longas e curtas, o festival

traz oficinas, debates e shows

musicais.  Saiba mais.   (Foto: Google

Imagens). 

CINELATINO DE TOULOUSE BUSCA

OBRAS DE FICÇÃO E DOCUMENTAL

PARA SUA EDIÇÃO 2019. O Festival

convida diretoras e diretores latino-

americanos para registrar suas obras de

ficção, animação, documentário, ensaio,

experimental e novos formatos, no

processo de seleção de sua 31ª edição,

em 22 e 31 de março de 2019, na cidade

de Toulouse. As inscrições seguem até 10

https://premiosquirino.org/pt-pt/
https://festhome.com/f/cinema-da-fronteira


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

http://www.cinelatino.fr/contenu/inscribir-una-pelicula-2019
http://www.portoiracemadasartes.org.br/
https://www.facebook.com/portoiracema/
https://www.instagram.com/portoiracemadasartes/?hl=pt-br
mailto:cena15.audiovisual@gmail.com

