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Nesta quinta-feira (14), às 18h, no auditório do Sesc Centro, o diretor Fábio Meira

exibe seu �lme “As Duas Irenes”, que integrou a mostra Generation do Festival de

Berlim e venceu quatro prêmios no Festival de Gramado. Após a exibição haverá
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uma bate-papo com o diretor, que a convite do Sesc, está em Aracaju desde a

última segunda-feira, ministrando um curso sobre roteiro para cinema.

O curso acontece até esta sexta-feira e é voltado para realizadores audiovisuais,

estudantes e apreciadores da arte. O objetivo da instituição é fomentar a área de

cinema localmente, além de capacitar e atualizar novos públicos.

Fabio Augusto Meira de Sousa é formado pelo curso regular da Escola de Cinema

de San Antonio de Los Baños. Em 2008 foi convidado para participar da o�cina

"Como contar un cuento" com o escritor Gabriel García Márquez, logo após

recebeu uma bolsa para especializar-se em roteiro na ESCAC, em Barcelona.

Em 2013, formou-se Mestre em Meios e Processos Audiovisuais pela Escola de

Comunicação e Artes da USP. Tem experiência como professor na Escola Livre de

Cinema e Vídeo de Santo André e na Escola de Cinema Inspiratorium, nas O�cinas

Kinoforum, além de ter sido consultor de roteiro no Festival Latino de São Paulo e

no Panorama de Cinema da Bahia.
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Fábio Meira realizou dez �lmes entre curtas e médias metragens e séries de TV. Em

fevereiro de 2017 estreou seu primeiro longa como diretor, “As duas Irenes”, no

Festival de Berlim.

Auditório do Sesc Centro – Rua Senador Rollemberg, 301

(https://maps.google.com/?

q=Rua+Senador+Rollemberg,+301&entry=gmail&source=g), Bairro São José. 

Gênero - Drama 

Classi�cação: 14 anos 

Entrada franca

Fonte: Ascom Sesc

https://maps.google.com/?q=Rua+Senador+Rollemberg,+301&entry=gmail&source=g
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