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Chamado de Cartas

Formato: Livre
Tema: O cinema baiangoneiro e a invenção de
futuros para o audiovisual
Datas para envio: 19 a 27 de Abril de 2021

Propósito do chamado
Desde a primeira edição da Mostra Sagarana de Cinema promovemos, em um campinho, nas ruas e com
as pessoas na Vila de Sagarana - Arinos MG, vivências dialógicas entrelaçando o audiovisual e diversos
temas como, gênero, raça, tradições, literatura, olhares periféricos, agricultura familiar e meio ambiente.
Nesse momento em que seguimos assolados pela pandemia da COVID-19, temos no cotidiano, dia após
dia, um crescente e grave movimento antidemocrático, sendo que seguimos acreditando que o hoje é
duro, mas juntos e juntas temos coragem para a travessia. Acreditamos que o amanhã é emergência da
nossa teimosia em sonhar e dialogar, criando linhas de futuros possíveis. Assim, convidamos
profissionais de diversas áreas do audiovisual, consolidados ou em formação, artistas, estudantes,
ativistas e representantes da sociedade civil, residentes ou com forte vínculo com o território
baiangoneiro (Bahia, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal) a escreverem cartas para o CineBaru. As
cartas devem ser endereçadas a um cinema do futuro, do hoje que construímos juntos aos horizontes do
amanhã, abarcando os caminhos de um audiovisual futuro mais pujante, democrático, justo, igualitário,
com os Cerrados, seus povos e tradições de pé e soberanos.

Tema: O cinema baiangoneiro e a invenção de futuros para o audiovisual
As cartas estarão presentes em nosso acervo de memórias, parte de um documento-manifesto que
iremos organizar, após revisões, que busque ampliar as frentes de diálogos e uma abertura para novos e
próximos sonhos. Juntos num território comum de diálogo refletindo sobre o cinema nesse território,
revisitando perspectivas, repensando o presente e, sobretudo, lendo e construindo cartas para o futuro.
As Cartas estarão aos cuidados da equipe de integrantes do Coletivo Ecos do Caminho. O envio de sua
Carta implica que você está ciente de sua escrita e se responsabiliza por toda e qualquer opinião
indicada, cedendo ao CineBaru o direito de reprodução da mesma para fins de usos sociais, educacionais
e culturais sem ocorrência de ônus monetários à equipe, ou pagamentos de qualquer espécie à autoria.
Garantimos os devidos créditos.

Link para envio das cartas: clique aqui, após envio da carta no link você pode também optar por
enviar para nossa sede. Endereço físico: Equipe do CineBaru / Sede CineBaru, Rua 13, Casa 29, Distrito
de Sagarana, Município de Arinos - MG, CEP 38680-000. ou uma áudio-carta via whatsapp do
CineBaru: (38) 99877-3060.
Há-braços,
Equipe CineBaru 2021

