O Projeto
O CinArts é um Projeto Europeu de Educação do Cinema cofinanciado pela União Europeia através do Programa
Europa Criativa. Liderado pela Cineteca de Bologna, a Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema é um dos Parceiros
deste ambicioso projeto de que fazem parte também o Hungarian Film Fund de Budapest, a Cinematek de Bruxelas,
a Associação “Les Enfants de Cinéma” de Paris e, enquanto especialista no desenvolvimento e na gestão cultural, o
BAM!.
O projeto iniciou-se em novembro de 2018 e tem a duração de dois anos. Tem como objetivo investigar as relações
entre cinema e outras artes visuais, visando evidenciar o papel do património cinematográfico no seio da história de
arte do século XX.
Os Outros Parceiros do Projeto:
Fondazione Cineteca di Bologna
CINEMATEK
Les enfants de cinéma
Hungarian Film Fund
BAM! Strategie culturali
O Objetivo
O resultado final do projeto será a implementação de um sítio web, disponível nas línguas dos países envolvidos,
direcionado aos professores, educadores e aos alunos (dos 6 aos 19 anos), de todos os níveis de ensino.. Pretendese que seja uma ferramenta útil para a educação do cinema e à sua história para o público mais jovem, explorando
as múltiplas relações entre o cinema e as artes visuais (pintura e fotografia principalmente), que constituem o
imaginário de referência do nosso século. O Comité Científico, composto por especialistas nomeados pelos
Parceiros, irá conceber e desenhar os vários caminhos possíveis neste mapa muito rico de ligações entre cinema e
artes visuais (entre outros, será considerado o percurso histórico e cronológico com referencias aos movimentos
estéticos e artísticos até às vanguardas). Dar-se-á enfase ao património nacional cinematográfico preservado e
conservado nos arquivos europeus dos parceiros envolvidos, logo dando especial atenção ao cinema de matriz
europeia. Esta plataforma disponibilizará excertos de filmes, imagens de pinturas e um conjunto de instrumentos
para ilustrar, analisar e aprofundar as relações entre estes dois universos artísticos.

http://cinarts.eu/

