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Conferência CINAGE & Festival de Cinema
Um exemplo de como se pode partilhar alegria criativa
Em Julho de 2015, Leeds, Reino Unido, a Northern Film School da Universidade Beckett de Leeds acolheu a Conferência & Festival de
Cinema CINAGE que reuniu cineastas, investigadores e produtores de filmes de toda a Europa. Delegados e participantes viajaram de
Portugal, Itália e Eslovénia para encontrar os seus congéneres do Reino Unido, desejosos de trocar as experiências tidas com o CINAGE
e discutir algumas das questões prévias colocadas, tais como: será que o cinema pode ser uma ferramenta útil para partilhar experiências
de envelhecimento activo? Fazer curtas-metragens poderá ser uma forma de aproximar comunidades?
Resultou da partilha feita durante a Conferência CINAGE que o cinema pode de facto ampliar as perceções sobre a idade maior. Para
tal contribuiu as ferramentas dadas aos participantes, como parte do projeto CINAGE, que suportaram a transmissão de mensagens
sobre envelhecimento ativo para a comunidade mais alargada. Isto tem uma forte ressonância numa sociedade que está de algum
modo saturada de imagens e dos meios de comunicação social. Os adultos maiores têm capacidades cognitivas bem desenvolvidas.
Possuem assim perfeitas condições para aproveitar as suas capacidades expressivas e partilhar as suas experiências através do cinema.
A expressão através do cinema é socialmente inclusiva, dando às pessoas mais idosas a oportunidade de se expressar, adquirir novos
saberes e construir comunidades. Os participantes CINAGE concordaram que este projeto os envolveu emocional e socialmente e
na medida em que se ia avançando no trabalho e aprofundando o relacionamento com os seus pares e com as pessoas mais jovens.
Tudo concorreu para criar um sentido alargado de comunidade e aumentar a sua compreensão do cinema e do seu poder expressivo.
A estreia das doze curtas-metragens, realizadas pelos participantes- piloto, aconteceu no Festival de Cinema CINAGE em Leeds. Este
visionamento foi uma parte importante do processo de realização dos filmes e deu aos participantes a oportunidade de partilhar o
seu trabalho com um público mais vasto. As noites do Festival foram preenchidas com o visionamento de duas longas- metragens,
Mid-August Lunch e The Second Best Marigold Hotel e o documentário Fabulous Fashionistas, pertinentes para o envelhecimento
ativo. Houve ainda a oportunidade de falar com a realizadora e atrizes do documentário.

Curtas-metragens vencedoras
O Festival de Leeds integrou uma Competição
de Curtas-Metragens que visou destacar,
dos filmes a concurso, os que fossem
particularmente notáveis ou que os juízes
considerassem ter um tratamento mais
aprofundado e compreensivo sobre o
envelhecimento ativo.

Os vencedores são:
Melhor filme: Out of Tune
Melhor Desempenho Sénior: Lauri Nebel
Melhor Realizador Sénior: Janet Harrison
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Workshops Finais CINAGE
O que irão oferecer?

Os Workshops finais CINAGE realizar-se-ão em Setembro/Outubro, em Portugal, Reino Unido, Itália e Eslovénia e abordarão
três temas principais: (1) como usar o cinema na educação de adultos maiores (2) como usar filmes como uma ferramenta para
apoiar o envelhecimento ativo e (3) como usar narrativas pessoais para desenvolver uma curta-metragem. Os eventos serão
uma grande oportunidade para quem estiver interessado em andragogia, envelhecimento ativo e produção de filmes.
Serão exibidas as doze curtas-metragens CINAGE e haverá debates com realizadores, participantes das ações-piloto e
interessados em geral, de forma a conseguir-se uma maior visibilidade e reconhecimento do projeto CINAGE.

Para quem são?

Os workshops destinam-se principalmente aos educadores de adultos, aprendentes mais velhos, universidades e academias de
terceira idade, especialistas em cinema, investigadores e outros interessados no envelhecimento ativo.

Quando?

22 setembro, 11:00, Slovenian Third Age University. Eslovénia . Participe! si@cinageproject.eu
Inscrição Online: http://cinageproject.eu/si/actions/workshops/registration-si.html

23 setembro,10;00, Spazio ZUT - Foligno, Itália. Participe! it@cinageproject.eu
Inscrição Online: http://cinageproject.eu/it/actions/workshops/registration-it.html

24 setembro, 16:00, atmosfera m, Lisboa, Portugal. Participe! pt@cinageproject.eu
Inscrição Online: http://cinageproject.eu/pt/actions/workshops/registration-pt.html

1 outubro, TBC, local: TBC UK. Participe! en@cinageproject.eu
Inscrição Online: http://cinageproject.eu/en/actions/workshops/registration-uk.html

Declaração de Apoio!

Acredita que o cinema e o CINAGE são relevantes para estimular o envelhecimento ativo nas sociedades de hoje? Acredita que
se pode promover o envelhecimento ativo através da produção pelos aprendentes maiores dos seus próprios filmes? Considera
que o pacote CINAGE facilita a aquisição/desenvolvimento de competências audiovisuais e de TIC pelos mais idosos? Pondera
a possibilidade de usar o Pacote CINAGE nos seus programas e / ou atividades educativas direcionadas para a população mais
idosa? Se a sua resposta for sim a alguma das questões anteriores, então, por favor, apoie-nos através da assinatura da seguinte
Declaração de Apoio: http://www.cinageproject.eu/pt/actions/support/form.html

Se desejar trabalhar connosco no futuro...

Candidate-se a um curso CINAGE e aprenda a realizar as suas próprias curta-metragens! Cursos CINAGE terão lugar em Portugal,
Reino Unido, Itália e Eslovénia em 2016. Oferece-se uma oportunidade única de fazer parte da maravilhosa experiência de criar
arte através do cinema, promovendo o envelhecimento ativo através de trabalho em equipa e colaboração intergeracional!
Pode conseguir, através do Programa Erasmus +, atividade
KA1, apoio financeiro para participar num dos cursos!
Para obter mais informações sobre o Curso CINAGE e como
candidatar-se, por favor, consulte a seguinte página:
http://www.cinageproject.eu/pt/course.html

Siga-nos no Facebook, Google+ e Youtube de forma
a ter informação atualizada sobre os Cursos CINAGE e
novidades sobre o envelhecimento ativo e o cinema!
http://www.cinageproject.eu/pt/course.html
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Para mais informações, visite:
Facebook CINAGE: https://www.facebook.com/cinageproject
YouTube CINAGE: https://www.youtube.com/cinageproject
Website CINAGE: http://cinageproject.eu
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta newsletter vincula exclusivamente o autor,
não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.
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