
6º Festival Internacional Cinema de Salvador 

A 6ª Edição do Festival Internacional Cinema de Salvador, promovido pelo Grupo Saladearte 
com patrocínio da Vivo e Governo da Bahia, através do Fazcultura, este ano tem como mote 
Cinema e Mídias Móveis. De 9 a 22 de outubro, a programação ocupa cinco espaços do 
Circuito Saladearte - Cinema do Museu, Cinema da UFBA, Cine ViVO, Cinema do MAM e Cine 
XIV – com mostras de filmes, oficinas, mesas-redondas e sessões especiais. 

O Festival Internacional Cinema de Salvador é uma verdadeira maratona cultural de cinema e 
vídeo realizada anualmente, tendo o objetivo de trazer ao público baiano um vasto painel do 
cinema feito hoje no mundo, sem perder de vista a cinematografia nacional. “O Festival é um 
momento  de  celebração,  de  troca.  Nos  outros  anos,  já  tivemos  a  presença  de  nomes 
emblemáticos do cinema nacional e baiano”, afirma Ana Ferreira, sócia do Grupo Saladearte e 
coordenadora geral do evento. 

Este ano, o Festival exibirá mais de 70 filmes, divididos em mostras temáticas, com produções 
de 17 países. “O critério de seleção dos filmes do circuito saladearte é muito eclético, tendo 
em comum filmes autorais, que tenham alguma expressão artística”, lembra André Trajano, 
também sócio do Grupo. Reforçando essa idéia de variedade, dentro de uma espécie de selo 
de qualidade, MarceloSá, sócio e diretor artístico das salas brinca: «O Circuito Saladearte vive 
em clima de festival. São dezenas de filmes por mês, em todas as nossas salas».

Nestes  9  anos  de  circuito,  o  Festival  vem  se  firmando  como  um  importante  evento 
cinematográfico  para  Salvador,  uma  vez  que  traz  novas  e  antigas  produções  do  cinema 
mundial, muitas inéditas. Além disso, é uma oportunidade de reunir artistas e profissionais da 
Sétima Arte para intercâmbio com agentes locais do segmento.

A  relevância  do  Festival  Internacional  Cinema  de  Salvador  atualmente  já  passa  a  ser 
reconhecida por investidores. Este ano, além do patrocínio da Vivo através da lei de incentivo, 
o evento conta ainda com apoio cultural do Banco do Nordeste – BNB, Shopping Iguatemi e 
UniJorge. 

PROGRAMAÇÃO  

Mostras Especiais:  

• Mostra Brasil – novos filmes nacionais 
• Mostra Mundo – lançamentos do cinema internacional que normalmente 

ficam de fora do circuito comercial
• Sessão Curumim – filme e animação para crianças
• Mostra Doc – novos documentários nacionais e estrangeiros 
• Mostra Possíveis Sexualidades - obras de temática LGBT
• Mostra Vivo Arte MOV. – Retrospectiva do Festival Arte MOV., vídeos 

produzidos em mídias móveisMostra Novos Horizontes

Mostra de Cinema Italiano



Neste  festival,  Salvador  recebe  cinco  filmes  recentes  que  oferecem ao  público  uma visão 
diversificada  da  produção  contemporânea  na  Itália  -  A  SICILIANA  REBELDE,  VINCERE, 
L'AMOUR CACHÉ, TRIO DE DAMAS & HÁBITOS NUPCIAIS e PARADA.

 A mostra ocupa a Saladearte Cinema do Museu nos dias 11, 12 e 13, com apenas uma 
exibição de cada uma das obras. Para as exibições, o Grupo Saladearte recebe uma comitiva 
representante do cenário cinematográfico italiano, formada por Umberto Massa, produtor de 
TRIO DE DAMAS...; Marta Zani, diretora de arte de L'amour Caché; o fotógrafo Alberto Ianuzzi 
e o roteirista Antonio Faldutto, representante da Associação de Autores Italianos.

Mostra Novos Horizontes

A interseção do cinema com outras linguagens artísticas, experimentações estéticas, novas 
tecnologias  e  a  ousadia  de  novos  diretores  são  o  diferencial  das  obras  desta  mostra.  A 
programação,  totalmente  composta  por  filmes  brasileiros,  é  destaque  na  recém  reaberta 
Saladearte Cine XIV, no Pelourinho.

Vivo arte.mov 

O Vivo arte.mov - Festival Internacional de Arte em Mídias Móveis acontece anulmente desde 
2006, em Belo Horizonte (MG), com enfoque na utilização consciente das mídias móveis para 
fins  de  construção  de  experiências  de  compartilhamento  de  conhecimento,  acesso  à 
informação, criatividade e arte. As mostras audiovisuais, em suas várias vertentes e formatos, 
cumprem o papel informativo e ilustrativo de como essas questões têm sido percebidas na 
sociedade  e  pelos  artistas.  Por  sua  vez,  os  trabalhos  expositivos  fazem  reverberar  tais 
questões em traduções simbólicas e subjetivas. http://www.artemov.net

Sessão Fronteiras 

Como parte da programação do Festival, a V2 Cinema apresenta a série de médias e curtas-
metragens Ensaios Visuais na Sessão Fronteiras. Ao todo são nove documentários, rodados 
durante  o  seminário  Fronteiras  do  Pensamento  em 2007  e  2008,  que  serão  exibidos  em 
diferentes programas entre os dias 13 e 16, na Saladearte Cine XIV e Saladearte Cinema da 
UFBA. Em Salvador, o Circuito Saladearte é co-realizador do projeto Fronteiras.

Workshop Vivo Arte.Mov 

Este ano, o Festival traz uma novidade em sua programação, a parceria com o Festival Vivo 
arte.mov,  focado  na interação  entre  cinema e mídias  móveis.  Assim,  Salvador  recebe um 
workshop que visa a produção de filmes com telefones celulares e websites interativos. Os 
interessados podem se inscrever pelo e-mail saladearte@uol.com.br     até o dia 13/10.

O  workshop  será  ministrado  por  Nacho  Durán,  que  já  produziu  vários  trabalhos  em arte 
multimídia  tendo  como  elo  em  comum  a  pesquisa  e  experimentação  com  micro-cinema, 
interatividade e VJing. Nascido na Espanha e residindo no Brasil desde 2001, foi o criador do 
primeiro videoblog feito na América do Sul (www.feitoamouse.org/videoblog), em 2003, um 
diário online experimental formado por vídeos curtos em loop. Também ministrou e realizou 
oficinas sobre produção audiovisual para internet e celular em diversas cidades brasileiras, tais 
como Belém, Goiânia, Palmas, Rio Branco, Rio de Janeiro e Santo André.

Outros eventos: Vide programação paralela

Cine PAPO —  Após as sessões,  bate-papo com artistas  e técnicos envolvidos no filme 
exibido, com convidados a confirmar.

Clube da Crítica  - Com André Setaro. – Sempre às terças-feiras, bate-papo com críticos 
sobre filmes a definir. Dias 13 e 20.  

http://www.artemov.net/
http://www.feitoamouse.org/videoblog
mailto:saladearte@uol.com.br


Mostra Especial Videoclipes Baianos.   
Lançamento dos 05 videoclipes baianos produzidos pelo projeto Geração BIT. 
Na mostra, serão exibidos videoclipes das bandas Retrofoguetes, Yun-fat, Copyraite, 
Nancy e Teclas Pretas. Os novos talentos do videoclipe baiano mostram seu trabalho 
no dia 19 de outubro, às 20h, na Saladearte Cinema da Ufba, com entrada franca. 

Locais de exibição: 

Saladearte Cinema do Museu 

Av. Sete de Setembro, nº 2595. Corredor da vitória - Museu Geológico. - Tel: 
71.3338 2241 

Saladearte Cine XIV 

Rua Frei Vicente, 12/14 - Quarteirão Cultural do Pelourinho - 71.3324 9206 

Saladearte Cinema do MAM
Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão - Tel: 71.3329 5727 

Saladearte Cinema da UFBA 

Av. Reitor Miguel Calmon, s/n. Vale do Canela. Ao lado das Faculdades de 
Educação e Administração – PAC (Pavilhão de Aulas do Canela). Tel: 71.3235 
9876 

Saladearte Cine ViVO
Shopping Paseo Itaigara, Rua Rubens Guelli, 135. Tel: 71.3015 6867. 

Quando: 9 a 22 de outubro de 2009  (8/10 abertura para convidados)

INGRESSOS: 
Saladearte Cine XIV: R$ 5,00 (preço único)
Saladearte Cine VIVO: Seg, ter e qui R$16 (inteira); qua  R$ 14 (inteira); sex a 
domingo R$ 18
Saladearte Cinema do Museu, Saladearte Cinema da UFBA e Saladearte 
Cinema do MAM: diariamente R$ 12 (inteira)
Promoção: Clientes Vivo Pós têm 50% de desconto durante o Festival.

Realização: Grupo Saladearte / Vivo / Fazcultura
E-mail: saladearte@uol.com.br 
Site: http://www.saladearte.art.br
Realização: Circuito SALADEARTE e Plural.
Patrocínio: VIVO
Parceiros Institucionais: Fazcultura, MAM, Museu Geológico e UFBA.

Apoio Cultural: Banco do Nordeste, Shopping Iguatemi e UniJorge

Contato: 



Assessoria de Imprensa: 
Juliana Protásio 8789-2298 / jjprotasio@gmail.com 
Fabiane Beneti – 8824-0070 / fabiben@gmail.com 
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