
CINEMA E (RE)INVENÇÕES -

PREMIADOS 7º PRÊMIO BDMG CULTURAL/ FCS

DE ESTÍMULO AO CURTA-METRAGEM

DE BAIXO ORÇAMENTO

14 a 20 de janeiro de 2021

PROGRAMAÇÃO CURSO E DEBATES

O curso e os debates serão realizados ao vivo, no canal do youtube da Fundação Clóvis
Salgado, e transmitidos pela plataforma cinehumbertomauromais.com

15/01 SÁB

14h | CURSO Cinema de Invenção, práticas comunitárias de realização |  7° Prêmio BDMG
Cultural - ONLINE (acesso pela plataforma cinehumbertomauromais.com e pelo canal
no youtube da FCS)

Ministrante: Leandro Wenceslau

O curso Cinema de Invenção, práticas comunitárias de realização pretende explicitar
processos e estratégias de produção audiovisual em contextos comunitários e periféricos,
com o objetivo de percorrer os desafios da produção independente e de baixo custo em
condições adversas. Estarão em debate estruturas que vão da criação à realização, do
projeto ao fazer artístico, interrelacionando indivíduos e territórios, experimentações,
dilemas e compartilhamento de processos.

Online
Transmitido pelo canal do youtube da FCS e disponível também na plataforma
cinehumbertomauromais.com

Dia: 15/01/2021 (sábado) de 14h às 17h.
Gratuito, não é necessário fazer inscrição prévia. As pessoas interessadas poderão interagir
com o professor através do chat.

Mini Bio Leandro Wenceslau.

Leandro Wenceslau é mestre em Artes pela PPGArtes-UEMG, sócio da produtora audiovisual
Estalo Criativo e possui experiência na direção, produção, edição e roteirização de filmes e
vídeos publicitários, corporativos e culturais. Seu primeiro curta-metragem “Enquanto Ainda
é Tempo”, foi exibido em mais de 30 festivais e mostras no Brasil, Peru, Colômbia, Argentina,
Chile, Estados Unidos, Servia, Austrália e Itália, dentre outros. Também foi exibido em canais



de TV como Canal Brasil, além de plataformas de Streaming e acumulou mais de 10 milhões
de visualização no Youtube. É também produtor e roteirista do curta-metragem “Dourado”
como exibição em mostras importantes como CineOP, CineBH, Mostra de Cinema de
Florianópolis, Mostra Sesc, dentre outras. Ainda, é idealizador e coordenador do projeto de
Cine Vida que oferece oficinas de formação audiovisual com atuação desde 2015 em centros
culturais na cidade de Belo Horizonte. Atualmente, realiza seu o primeiro longa-metragem, o
documentário “Lar”, premiado com prêmio DOCSP no 9º Brasil CineMundi – 9th
International Coproduction Meeting e selecionado no edital BH nas Telas/FSA 2019. Além de
estar em fase de produção e finalização dos curtas-metragens “Bolha” premiado pelo Edital
Curta MINC 2018 e “O mundo dos Sonhos” selecionado no edital BH nas Telas 2020.

DEBATES

17/01 SEG

18h | Debate programa 01 | Cinema cartógrafo – Os atropelados instalam-se como
orientadores de tráfego. Cidade, Corpo e Cinema em congestionamento.

20h| Debate Programa 02 | Presente embaraçado – No desatar entre o nó do passado e
as pontas soltas do futuro, vive-se o aperto de um presente embaraçado.

18/01 TER

19h | Debate programa 03 | Ensaios para o imprevisto – Encaram a lente que não lhes
apontava - e apenas lhes apontava. Recolhem a câmera em mãos e passam a guiá-la em
direção a novos artifícios. É gente em improviso; cinema em elaboração.

19/01 QUA

19h | Debate programa 04 | Cânticos de parir-partir-partejar – Ciclos compassados: de
começos em tempo livre a finais semibreves. A todo momento, as vozes de quem, pelo
menos alguma vez, já nasceu.

20/01 QUI

19h Debate programa 05 | Tato gestual – O toque da tecla, da tela, do gesto, do som, da
fala, do desejo, do sentir, do (quase) estar. O toque que não prova, não cheira, não tateia,
não ouve, não houve.


