Programação

Cultural

03 a 09
Maio 2021

Programa de Auxílio Emergencial
“Uma Força para a Cultura 2021” – Prorrogação das vagas remanescentes
Foram prorrogadas as inscrições para as vagas remanescentes no programa “Uma Força para a Cultura”, que concede
auxílio emergencial aos profissionais do setor cultural de maior vulnerabilidade socioeconômica atingidos pelos efeitos da
pandemia da Covid-19. A medida concede um auxílio emergencial de R$ 200,00 - R$ 100 por dois meses - para até 3.729
trabalhadores da cultura da capital cearense, totalizando um investimento de R$ 745.800.
Inscrição: até quinta-feira (06/05)
Local: culturaemergencial.fortaleza.ce.gov.br
Canal de atendimento: auxilio2021@secultfor.fortaleza.ce.gov.br

Festa de Iemanjá
Live “Imagens da Fé”
A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) realiza, em maio, mais uma ação do Projeto Ações de Salvaguarda
do Patrimônio Imaterial de Fortaleza, desta vez abordando a Festa de Iemanjá, com a live “Imagens da Fé”. A live conta
com a presença de quatro fotógrafos que registraram os festejos de Iemanjá na Praia do Futuro e na Praia de Iracema,
compartilhando experiências e vivências. São eles Jean dos Anjos, Luiz Alves, Camila de Almeida e Thiago Matine.
Data: Sexta-feira (07/05) Hora: 19h
Local: Canal do Youtube da Secultfor

Vila das Artes
Rua 24 de Maio, 1221 - Centro
MOSTRA PONTOS DE CORTE
A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes promove a mostra Pontos de Corte, atividade de encerramento da turma
do Curso de Formação de Cineclubistas e Exibidores Independentes. Serão, ao todo, 10 sessões cineclubistas seguidas por
debates ao vivo, exibidos por meio do canal da Vila das Artes no Youtube, entre os dias 26 de abril e 7 de maio. Confira o
detalhamento da programação em da segunda semana de atividades.
Semana 2: 3 a 7 de maio
Sessão “Bota a Cara no Sol!”
Data: Segunda-feira (03/05)
Hora: 18h
Curadoria: Coletivo Transpassando
Filme: Espetáculo experimental multilinguagens
“SUS-T-ÂNCIA” (40min)
Após o filme, debate com Gregório Souza, Lukresya
Nascimento, Paulo W. Lima e Ana Paula Braga
Sessão “Trabalhando a Imagem:
Mão à Obra!”
Data: Terça-feira (04/05)
Hora: 17h
Curadoria: Coletivo Rizomargem
Filme: “A Vizinhança do Tigre” (94min / Drama,
Documentário) e “Ruim é ter que trabalhar”
(9min / Experimental) e “Mãos à obra”
Após os filmes, conversa com o realizador Lincoln Péricles,
os curadores Ton Almeida, Renan Rodrigues e convidados
Sessão “Filme de Terreiro”
Data: Quarta-feira (05/05)
Hora: 17h
Curadoria: Coletivo Banho de Chuva, articuladores do
CineUrgente
Filmes: “Festa de Exus” (30min / Documentário)
e “Aluá” (15 min / Documentário)
Após os filmes, bate-papo com os realizadores Wellington
Barros Júnior e Felipe Camilo. Mediação: George Henrique
Almeida e Isaac Martins

Convocatória Fortaleza Digital
• Inscrições Abertas
Em comemoração ao aniversário de 295 anos da cidade, a
Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes, por meio do
programa de formação e fomento Núcleo de Produção Digital
(NPD), lança a convocatória Fortaleza Digital. A convocatória
tem como objetivo estimular a realização, a composição
e a produção de três projetos de curta-metragem, a
serem realizados a partir de um Laboratório de Orientação
em Audiovisual que será gratuitamente oferecido aos
participantes.
Inscrições: até 13 de maio, em www.linktr.ee/viladasartes
Gratuito
Convocatória Conversa de Academia
• Inscrições Abertas
A Escola Pública de Dança da Vila das Artes segue com
a convocatória para o programa Conversa de Academia,
atividade que, ao longo do ano de 2021, acontecerá de
forma inteiramente virtual. As inscrições, iniciadas no
dia 2 de fevereiro, seguem até o preenchimento das 16
vagas ofertadas. O programa promove encontros nos
quais pesquisadores tenham a oportunidade de expor suas
pesquisas fora do espaço acadêmico.
Inscrições: em www.linktr.ee/viladasartes
Vagas remanescentes: 7
Mais informações: conversadeacademia.epd@gmail.com

Sessão “Cinema e Poesia”
Data: Quinta-feira (06/05)
Hora: 18h
Curadoria: Sala de Cinema UEFS
Filmes: “Oriki” (2020 / 6min) e “Adé” (2021 / 13min)
Após os filmes, bate-papo e sarau musical com a
participação da realizadora Pâmela Peregrino, do diretor
musical e compositor Marcelo Maroon e do escritor e
jornalista Marcelo Ricardo. Mediação: Alex França,
Matheus Guimarães e Gabrielle Araújo
Sessão “Cineclube Perinfâncias Pequenos Curadores”
Data: Sexta-feira (07/05)
Hora: 17h
Curadoria: Coletivo CineDas3
Filmes: “Josué e o Pé de Macaxeira” (12min),
“Disque Quilombola” (13min) e “A Ilha” (9min)
Após os filmes, as curadoras Amália Morais, Edneia Quinto
(Tutti) e Paula Silveira, realizarão bate papo sobre a proposta
do Coletivo e apresentarão os resultados das vivências
experimentadas por crianças em exercícios de curadoria
infantil.
Local: Programação transmitida ao vivo
no canal da Vila das Artes no Youtube

Experimento Virtual
“Isso Não É Uma Bússola (?)”
A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes disponibiliza para
exibição gratuita o espetáculo de conclusão da Formação
Continuada em Teatro Conexões Contemporâneas. O
experimento virtual “Isso Não É Uma Bússola (?)”, dirigido por
Murillo Ramos, se encontra acessível no portal da Cultura da
Prefeitura de Fortaleza.
Local: cultura.fortaleza.ce.gov.br
Vila na Rede
A Vila das Artes disponibiliza em seu canal de vídeos
espetáculos, filmes, debates e diversas outras ações
formativas das Escolas Públicas de Audiovisual, de Dança, de
Teatro e de Circo, de forma inteiramente online e gratuita. A
iniciativa visa a manutenção das atividades da Vila das Artes
e oferece alternativas culturais que podem ser apreciadas no
conforto de casa durante o período de distanciamento social
recomendado devido à pandemia da Covid-19.
Local: Canal da Vila das Artes no YouTube

Mercado Cultural dos Pinhões
Praça Visconde de Pelotas, S/N - Centro
Feira de Produtos Orgânicos
A tradicional Feira de Produtos Orgânicos do Mercado dos
Pinhões, realizada pela Associação para o Desenvolvimento
da Agropecuária Orgânica (Adao), agora ocorre no Mercado
Cultural dos Pinhões, às terças-feiras.
Data: Terça-feira (04/05)
Hora: das 10h às 14h

Passeio público
Rua Dr. João Moreira - Centro
Café Passeio
Restaurante da Praça dos Mártires, com funcionamento de
segunda a sexta, com vasta opção de pratos no modelo
self-service. Funciona seguindo todas as regras de higiene
e distanciamento impostas pelo decreto municipal, que visa
regulamentar ações em combate ao Coronavírus.
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das
11h30 às 14h30

Centro Cultural Belchior
Rua dos Pacajus, nº 123, Praia de Iracema
Pluga & Pensa em Casa
– Curso “Curadoria como
montagem, acesso e
memória”
A ação formativa se dá a partir de
questionamentos em torno de prática
curatorial audiovisual desenvolvida pelo
Coletivo Cinemul. Será apresentado
aos integrantes da turma um material
digital que elenca referências de
perspectivas da produção audiovisual
contemporânea, bem como a curadoria
coletiva enquanto ferramenta de
redistribuição do acesso a memória.
Gratuito!
Inscrições: Até 03/05 (https://lkt.bio/
CentroCulturalBelchior)
Data: 11 a 15/05 Hora: 15h às 18h
Local: Google Meet e Classroom

Diálogos Visuais, com Flávia
Maluc e Simone Barreto
Uma conversa aberta e gratuita entre
a pesquisadora Flávia Maluc e artista
visual Simone Barreto, sobre artes,
imagens e processos criativos de
artistas cearenses.
Data: Quinta-feira (06/05)
Hora: 17h
Local: Canal do Youtube do Centro
Cultural Belchior

Na Calçada (Show Ao Vivo)
Show ao vivo sem sair de casa. As
atrações dessa semana serão Ayla
Lemos, apresentando canções que
foram fruto do período de isolamento
social e Bellois, trazendo uma mistura
das vertentes do Punk, Folk e Rock
alternativo.
Data: Sábado (08/05)
Hora: 17h
Local: Canal do Youtube do Centro
Cultural Belchior

