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Funceb divulga programação de celebração dos 45 anos da Diretoria de
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Lançamento da Sessão Cinemateca da Bahia, exibições e uma série de diálogos com o setor
audiovisual integram a programação

A Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Dimas/Funceb) celebrou 45
anos em agosto. O projeto dos 45 anos da instituição reúne um conjunto de ações que abarcam
diferentes nuances do setor audiovisual do estado, com atividades voltadas para formação,
memória, exibição, promoção do audiovisual, acesso a novos mercados, dentre outras.
Para construção dessa programação, a Diretoria observou e refletiu atentamente as necessidades
e gargalos apontados pelos diferentes agentes da capital e do interior do estado, como declara a
diretora de Audiovisual da Funceb, Daniela Fernandes: "a diversidade de ações propostas busca
promover encontros e intercâmbios que possam contribuir nos projetos estruturantes das áreas de
formação, memória e investimento financeiro, principalmente, sem deixar de pautar a formação de
público e as exibições em TV, na perspectiva de possibilitar aproximação de nossas produções com
a sociedade baiana".
É o caso da Sessão Cinemateca da Bahia, a qual a Funceb e o Instituto de Rádio Difusão da Bahia
(Irdeb) se comprometeram mutuamente para realização deste projeto, que exibirá, inicialmente, 12
programas compostos por filmes baianos que integram a Cinemateca da Bahia, gerida pela Dimas.
A exibição, com início a definir, acontecerá semanalmente na grade da TV Educativa da Bahia, na
faixa das 22h.
Confira a programação:
“Diálogo: Estados da Arte – audiovisual e gestão pública nos estados do nordeste”, em parceria
com o V NordesteLAB
Quando: 31 de outubro, às 14h
Local: Goethe Institut (av. Sete de Setembro, 1809, Vitória)
Reunião: Audiovisual Nordestino articulando políticas, partilhando horizontes**
Quando: 1º de novembro, 9h às 18h
Local: Cinemateca da Bahia (Rua do Tijolo, 15, Pelourinho) ** atividade restrita a convidados do
setor
Lançamento do Caderno de Cinema e Educação do Circuito Luiz Orlando de Exibição Audiovisual
Quando: 6 de novembro, às 10h
Local: distribuição para os 92 pontos de exibição do Circuito Luiz Orlando
Reunião Cinemateca da Bahia, salvaguarda e preservação audiovisual na Bahia, com mediação de
http://www.dimas.ba.gov.br
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Fernanda Coelho
Quando: 18 de novembro, 9h às
16h
Local: Cinemateca da Bahia (Rua do Tijolo, 15, Pelourinho)
Diálogo: "Caminhos para Preservação do Audiovisual no Brasil"
Quando: 18 de novembro, às 18h30
Local: Sala Walter da Silveira (Rua General Labatut, 27, Barris)
Encontros Audiovisuais da Bahia - Formação, Pesquisa e Mercado Audiovisual**
Quando: 19 de novembro, 14h às 18h
Local: Cinemateca da Bahia (Rua do Tijolo, 15, Pelourinho) ** atividade restrita a convidados do
setor
Curso Gestão de Acervos Audiovisuais: Como preservar nosso patrimônio de imagens em
movimento (Módulo Teórico). Ministrante Fernanda
Coelho
Quando: 19 a 23 de novembro, 13h às 19h
Local: Sala Walter da Silveira (Rua General Labatut, 27, Barris) **inscrições prévias
“Curso Gestão de Acervos Audiovisuais: Como preservar nosso patrimônio de imagens em
movimento (Módulo Prático)”. Ministrante Fernanda
Coelho
Quando: 25 a 29 de novembro, 9h às 18h
Local: Cinemateca da Bahia (Tv. 28 de Setembro, Rua do Tijolo, 15, Centro Histórico - Pelourinho)
**inscrições prévias
Cinemateca da Bahia comemora 45 anos da DIMAS com mostra de filmes produzidos em 1974
Quando: 19 de dezembro, às 15h
Local: Sala Walter da Silveira (Rua General Labatut, 27, Barris)
Lançamento online da Chamada pública “Catálogo de obras audiovisuais da Bahia – 2019”
Quando: Dia 05/12 (quarta)
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