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UEPA (Auditório do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia – CCNT)
Endereço: Tv. Enéas Pinheiro, nº 2626, bairro do Marco – Belém/Pará

Convite

PROGRAMA
Data: 31 de agosto (quinta-feira)
16:00 - Mesa de abertura

Estimados amigos e amigas,

17:30 - Mesa redonda: Cinema, Amazônia e o tempo presente;

Permitam-nos vir, por meio deste, à presença de cada um de
vocês, para em nome do coletivo de realizadores da Lux Amazônia
Produções Cinematográcas, do Instituto Marajó de Cultura e
Cidadania, e das demais instituições parceiras nesta iniciativa, para
convidá-los a participarem do Colóquio de Cinema, Cultura e
Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, cuja primeira etapa será nos
dias 31 de agosto e 01 de setembro, no Centro de Ciências Naturais e Tecnologias
da UEPA, em Belém. É nossa pretensão que esse colóquio se constitua em espaço
e tempo para uma especial troca de saberes e experiências, que seja oportunidade
de lançar-se uma luz coletiva sobre o fazer cinema na Amazônia no intuito
de descobrir-se caminhos e criar sinergia para viabilizar as soluções
que conduzam nossa região a inserir-se sistematicamente no circuito
produtor do cinema nacional. Nosso fazer cinema está longe de ser
modismo ou capricho, é antes, uma tomada de posição em favor da
nossa história, da nossa cultura e do desenvolvimento sócio econômico
regional, daí que pretendemos reunir para o colóquio um amplo leque
de atores sociais, das mais diversas áreas de conhecimentos e
atuações prossionais interessados em pensar sobre o cinema como
indústria e cultura e a Amazônia como lócus histórico, cultural e
ambiental cujo o futuro não desastroso em muito dependerá das
políticas e práticas de desenvolvimento que forem implementadas nos
dias atuais............................................................
Se gui mos tr ab alhamos na r me conv i cção de que e s te col óqui o
será um evento que renderá muitos bons frutos para o fazer cinema
amazônico, queremos contar com a presença de cada um dos nossos
amigos e parceiros de sonhos. Agendem-se e convidem outros,
venham fazer história conosco.,..................................

Ousar sonhar, usar fazer!

18:30 - Exibição do Curta-metragem “Samba de Cacete – Alvorada
Quilombola”, de Artur Dias e André dos Santos;
19:00 - Apresentação do Madrigal da UEPA
19:30 - Apresentação do Grupo de cultura tradicional (carimbo e outros ritmos)
de Portel.
Data: 1 de agosto (sexta-feira)
08:30 – Roda de conversa com os diretores do ﬁlme Samba de Cacete – Alvorada
Quilombola;
09:30 – Mesa redonda: Cinema e identidade, com os diretores Luís Arnaldo,
Célia Maracajá e pesquisadores convidados;
11:30 - Mesa de encaminhamentos e encerramento.
Local: Universidade do Estado do Pará – UEPA (Auditório do Centro de Ciências
Naturais e Tecnologia – CCNT)
Endereço: Tv. Enéas Pinheiro, nº 2626, bairro do Marco – Belém/Pará

Informações sobre inscrições:
Fone: (91) 9 9346-4797
E-mail: coloquiodecinemadaamazonia@gmail.com
Blog: www.coloquiodecinema.blogspot.com.br

