
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.

Abril 2019

PORTO IRACEMA DAS ARTES DIVULGA O RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA DOS
LABORATÓRIOS DE CRIAÇÃO 2019 
 
A Escola Porto Iracema das Artes tornou público, no dia 10 de abril, o resultado das
inscrições deferidas pós-recursos na primeira etapa do processo seletivo dos Laboratórios
de Criação 2019. No total, 341 inscritos foram classificados para a segunda etapa, que
consistirá na avaliação técnica dos projetos por uma comissão formada por três
profissionais reconhecidos de cada área. No Laboratório de Cinema, 186 projetos foram
contemplados para a próxima etapa. A comissão de seleção, composta pelos cineastas
André Novais, João Vieira Jr. e Nina Kopko, avaliará os projetos a partir dos seguintes
critérios: consistência artística, articulação e clareza das ideias, viabilidade de realização e
currículo dos artistas proponentes e colaboradores. Saiba mais. (Foto: Mateus Pompeu). 

http://www.portoiracemadasartes.org.br/porto-iracema-das-artes-divulga-inscricoes-deferidas-pos-recursos/


CENA CINECLUBE: CICLO QUE DEBATE 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 no mês de abril e maio
com os filmes brasileiros: "Macunaíma" (dir. Joaquim Pedro de Andrade, 1969), adaptado
da obra de Mário de Andrade e debatido pelo prof. Marcelo Magalhães no dia 09/04;
"Viagem ao Fim do Mundo" (dir. Fernando Coni Campos, 1967), adaptado da obra de
Machado de Assis e debatido pelo prof. Marcelo Magalhães no dia 16/04; "Órfãos do
Eldorado" (dir. Guilherme Coelho, 2015), adaptado da obra de Milton Hatoum e debatido
pelo profa. Aíla Sampaio no dia 23/04; "Vidas Secas" (dir. Nelson Pereira dos Santos,
1963), adaptado da obra de Graciliano Ramos e debatido pelo profa. Suene Honorato no
dia 30/04; "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. Saiba mais. (Foto do filme "Órfãos do Eldorado"). 

 

CINECLUBE ÂNCORA REALIZA MOSTRA ESPECIAL EM PARCERIA COM O CINE
SESC CEARÁ 
 
Com a proposta de celebrar a descoberta e a reafirmação da poesia no cotidiano, a
mostra intitulada "A poesia do cotidiano e as cidades" apresentará três longas-metragens
distintos, mas com um elo entre eles: a contemplação da vida. Na programação, estão os

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


filmes: "Paterson" (Jim Jarmusch, 2016), no dia 05/04; "O Sabor da Vida" (Naomi Kawase,
2015), no dia 12/04; e "Columbus" (Kogonada, 2017), no dia 26/04. A curadoria é do
Antonio Alves de Oliveira, com a produção de Kamila Medeiros, Priscila Smiths e Arthur
Gadelha. As sessões são gratuitas e abertas para todos os públicos, sempre a partir das
18h30min, no auditório do Porto Iracema. Saiba mais. (Foto: Google Imagens). 

"O RIO", DE WISLAN ESMERALDO, VICTOR COSTA LOPES E MARIANA NUNES, É
PREMIADO NO V GUIÕES - FESTIVAL DO ROTEIRO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Com roteiro desenvolvido no Laboratório de Cinema da Escola Porto Iracema das Artes
em 2014, sob tutoria de Karim Aïnouz, Marcelo Gomes e Sérgio Machado, o roteiro de "O
Rio" foi o grande vencedor do V GUIÕES - Festival do Roteiro de Língua Portuguesa. O
evento, além de premiar o primeiro lugar com acesso exclusivo aos laboratórios de roteiro
DRAMA.PT 2019 e PLOT - Professional Script Lab 2020, ainda investe 500€ em serviços
de formação para os roteiristas. “O Rio” está em fase de captação e com forte temática
LGBT, relata a história de dois homens que se reencontram após 50 anos de uma
amizade interrompida pelo tempo. Saiba mais. (Foto do site Guiões). 

EXPOSIÇÃO "TERRA EM TRANSE" SEGUE EM CARTAZ NO MUSEU DE ARTE
CONTEMPORÂNEA ATÉ 30 DE ABRIL 
 
Com curadoria de Diógenes Moura, a exposição reúne 53 autores e fotógrafos brasileiros
em apurados "retratos" ou "autorretratos" do País, cujas abordagens referenciam também

http://www.portoiracemadasartes.org.br/em-abril-cineclube-ancora-realiza-mostra-especial-em-parceria-com-o-cine-sesc-ceara/
http://guioes.com/


g
o filme de Glauber Rocha que dá nome à mostra. A "Terra em Transe" traz registros do
Século XX à atualidade que, ora mostram o contínuo convívio do Brasil com abalos físicos
e mentais nacionais, mas que se reequilibra também em focos criativos e de pensamentos
originais. A visitação é gratuita, aberta ao público e segue até o dia 30 de abril, de terça a
sexta, das 9h às 19h (com acesso até às 18h30), e aos sábados, domingos e feriados,
das 14h às 21h (acesso até às 20h30). Saiba mais. (Foto: Adenor Gondim). 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA AS

PRIMEIRAS BOLSAS DO PROJETO

PARADISO, que se volta à criação de

grandes histórias conectadas com seus

públicos e atua por meio de bolsas e

mentorias para profissionais do

audiovisual brasileiro. As bolsas com

convocatórias abertas no momento são

para estudos na Universidade de Stony

Brook (EUA), na Escuela Internacional de

Cine y TV de San Antonio de los Baños

(Cuba) e no Pop Up Film Residency

(Eslováquia). São cobertas as taxas

institucionais e o deslocamento de acordo

com limites previstos em cada

categoria.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

BR LAB RECEBE LONGAS-

METRAGENS DE FICÇÃO para a sua

nona edição, de qualquer país da América

Latina e da Península Ibérica. As

inscrições seguem até o dia 26 de abril e

o evento acontecerá entre os dias 03 e 09

de outubro de 2019 na cidade de São

Paulo.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

http://www.dragaodomar.org.br/programacao-dos-museus
http://www.dragaodomar.org.br/programacao-dos-museus
https://www.projetoparadiso.org.br/br/home
http://brlab.com.br/es/


LABORATÓRIO INTERNACIONAL DE

TRIAGEM, NA COLÔMBIA, ABRE

CONVOCATÓRIA para roteiristas na sua

7ª edição, que trará uma imersão de 7

dias no mundo da escrita cinematográfica.

O programa irá conceder 20 bolsas no

valor de 1.792 dólares, que corresponde

ao custo da inscrição do evento. A

Corporação Cinefilia também irá oferecer

a cada um dos 48 roteiristas selecionados

uma ajuda de custo para arcar com as

despesas de hospedagem, alimentação e

transporte.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

CINE PE LANÇA CONCURSO DE

ARGUMENTO PARA CURTA-

METRAGEM. No ano em que comemora

suas 23 edições. O objetivo é fomentar o

mercado regional e profissionalizar

pessoas para a produção de roteiro de

excelência no formato de curta-metragem,

ou seja, filmes com duração de até 20

minutos. As inscrições seguem

disponíveis até o dia 01 de maio. Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

5ª  MOSTRA UNIVERSITÁRIA DE

http://labguion.com/convocatoria
http://www.festivalcinepe.com.br/concurso-para-argumento-empreendedor/


INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A 13°

MOSTRACINE BH. Os interessados

devem realizar o cadastro e preencher o

formulário disponível no site, as inscrições

são gratuitas e estarão abertas até o dia

05 de abril. Serão aceitos longas, médias

e curtas-metragens que tenham sido

finalizados a partir de 2018 e que não

tenham sido inscritos em edições

anteriores dos eventos. O evento

acontecerá entre os dias 27 de agosto e

01 de setembro de 2019.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

CURTAS RECEBE INSCRIÇÕES com o

tema “Você vira protagonista”,  até 15 de

abril para curtas produzidos em

disciplinas da graduação como trabalho

escolar. Podem participar estudantes de

todo o país. O evento, que acontecerá no

mês de julho deste ano, entrará na

programação da Sala Redenção da

UFRGS.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

ABERTAS INSCRIÇÕES PARA

FESTIVAL DE PRODUÇÕES

AUDIOVISUAIS VOLTADAS PARA O

PÚBLICO INFANTO-JUVENIL. O Festival

comKids – Prix Jeunesse Iberoamericano

retorna para mais uma edição que

acontecerá em São Paulo entre os dias

12 e 18 de agosto. Dividido entre

categorias de ficção e não ficção, o

evento receberá produções do Brasil,

América Latina e Península Ibérica. Serão

aceitas obras de canais de TV, produtores

independentes e outras plataformas de

http://cinebh.com.br/
https://moucmostra.wordpress.com/


FESTIVAL INTERNACIONAL DE

CINEMA FANTÁSTICO  DE PORTO

ALEGRE - FANTASMERCADO está

selecionando projetos para coprodução.

As inscrições são gratuitas e podem ser

feitas até o dia 7 de abril de 2019.  Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

FESTIVAL DOCMONTEVIDEO ESTÁ

COM INSCRIÇÕES ABERTAS, até o dia

15 de abril. O evento, que acontecerá

exibição. As inscrições seguem até 12 de

abril.  Saiba mais.  (Foto: Google

Imagens). 

FLORIANÓPOLIS AUDIOVISUAL

MERCOSUL ABRE INSCRIÇÕES PARA

MAIS UMA EDIÇÃO. Um dos eventos de

cinema mais tradicionais  do país e que

envolve todos os países membros do

Mercosul está recebendo filmes até o dia

05 de maio. O festival acontecerá entre os

dias 26 de setembro e 02 de outubro de

2019, na cidade de Santa Catarina. Saiba

mais. (Foto: Google Imagens). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScueWrSilkBKWGbdw0c1URIqXhW4MaZpl3XwnwfbxVED0lHcg/viewform
https://comkids.com.br/festival-2019/
https://drive.google.com/file/d/1frYeyU7sBFrq4FzS6RhWN2lsiivIs9qe/view


entre os dias 31 de julho e 09 de agosto

de 2019, recebe longas-metragens e

séries documentais em suas diversas

etapas de produção.  Saiba mais.  (Foto:

Google Imagens). 

BOLÍVIA LAB ABRE CONVOCATÓRIA

PARA PROJETOS E FILMES EM

FINALIZAÇÃO. O principal laboratório

analítico e clínico de projetos de cinema

na Bolívia, que será realizado na cidade

de La Paz entre os dias 24 e 29 de junho

de 2019, selecionará até 23 projetos de

ficção para uma imersão criativa. As

inscrições seguem até o dia 12 de

abril.  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). 

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

http://www.docmontevideo.com/participa/acreditaciones/
http://www.bolivialab.com.bo/
http://www.docsmx.org/convocatorias/docsmx/convocatoria-docsmx-2019.php
http://www.portoiracemadasartes.org.br/
https://www.facebook.com/portoiracema/
https://www.instagram.com/portoiracemadasartes/?hl=pt-br
mailto:cena15.audiovisual@gmail.com


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


