
 

COMUNICADO OFICIAL SOBRE PRÊMIOS FÉNIX 
 

· Cinema23 anuncia o cancelamento da entrega dos Prêmios Fénix  
 

 
Cidade do México, 1 de abril de 2019.- Depois de sete anos consolidando um projeto que tem como principal                   
propósito a difusão e a promoção da cultura cinematográfica do México, América Latina, Espanha e Portugal,                
incluindo todos os seus profissionais: divulgadores, pensadores, promotores, realizadores, técnicos, distribuidores           
e exibidores, a associação Cinema23 tomou a difícil decisão de cancelar os Prêmios Fénix deste ano, diante da                  
falta de respostas e apoio da nova administração do país e da Cidade do México.  
 
As políticas públicas e culturais mudaram radicalmente em nosso país, já que não permitem mais que as                 
organizações da sociedade civil tenham acesso a dinheiros públicos. Por outro lado, a viabilidade dos Fénix de                 
forma unicamente comercial através de patrocínios privados é impossível, pelo qual é necessária a participação e                
continuidade do estado para a realização de uma iniciativa desta envergadura. Cinema23 considera que a falta de                 
apoio por parte dos atuais governos local e federal aos Prêmios Fénix, e as suas diversas estratégias de promoção,                   
difusão e visibilidade, interrompem a oportunidade de dar continuidade, não só a um investimento por parte do                 
Estado – que contribui com o fortalecimento da imagem da capital do país como uma cidade líder em termos                   
culturais e cinematográficos na América Latina –, mas também a um projeto sólido, necessário e de enorme                 
potencial, criado pelos profissionais de cinema com o objetivo de instituir um mercado comum regional que                
compartilhe histórias, realidades e experiências, para além de nossas fronteiras, e que reúna seus pares da região                 
para assim nos conhecermos e nos reconhecermos mais como povos e sociedades diversos e plurais, sem uma                 
referência hegemônica que determine a oferta cultural audiovisual. 
 
Cinema23, organizador dos Prêmios Fénix, surgiu em 2012 graças à vontade de vários indivíduos que               
implementaram este projeto. Desde a primeira edição em 2014 até sua 5a. edição em 2018, recebeu o apoio do                   
governo da Cidade do México e de sua Secretaria de Cultura, da Câmara dos Deputados do Congresso da União,                   
Conaculta, em determinado momento, da Secretaria de Cultura do Governo Federal e do Teatro da Cidade                
Esperança Íris – casa dos Prêmios Fénix – além de contar com importantes patrocínios privados.  
 
Nas 5 edições dos Prêmios Fénix foi possível mostrar ao mundo uma seleção realizada a partir de uma curadoria                   
de excelência da filmografia da região, um impacto sem precedentes em nível midiático com mais de 4 milhões                  
de telespectadores em todas as edições, 7,500 notas de imprensa (impressa e online) em 30 países. Além disso,                  
foram convocados mais de 600 indicados e artistas ibero-americanos, sem dúvida um dos acertos mais valiosos                
para aproximar o público e os estudantes de cinema dos realizadores e seus trabalhos, sempre com o objetivo de                   
refletir sobre o cinema e nossas realidades, criando comunidade, fortalecendo a promoção de um cinema de                
qualidade, para além de estilos, orçamentos, línguas, ideologias e fronteiras, formando público e contribuindo              
para a profissionalização dos jovens realizadores.  
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Desde 2012, os integrantes do Cinema23 vinham construindo uma plataforma que vai além da cerimônia de                
premiação, criando espaços de diálogo, formação e colaboração. Atualmente, a associação conta com mais de               
1.000 integrantes, reconhecidos profissionais da indústria do cinema dos 22 países da região, além de outros                
interessados em nosso cinema, entre os quais se destacam nomes como: Gael García Bernal, Cecilia Suárez,                
Diego Luna, Paz Vega, Daniel Giménez Cacho, Marina de Tavira, Alfonso Cuarón, Rossy de Palma, Sebastián                
Lelio, Sonia Braga, Wagner Moura, Bertha Navarro, Pawel Pawlikowski, Alice Braga, Pablo Larraín, Elena Anaya,               
Edgar Ramírez, Dolores Fonzi, José María Yazpik, Maribel Verdú, Eugenio Caballero, Fernanda Solórzano,             
Alfredo Castro, Daniela Vega, Fito Páez, Daniela Michel, Ricardo Darín, Cecilia Roth, Leonardo Sbaraglia,              
Natalia Reyes, Luis Ospina, Ana de la Reguera, Ciro Guerra, Oona Chaplin, Elia Suleiman, Maria de Medeiros,                 
Miguel Gomes, Karla Souza, Manolo Cardona, Marisa Paredes, Jorge Perugorría, Ilse Salas, Gaz Alazraki, Irene               
Azuela, Paco León, Angie Cepeda, Manolo Caro, Karina Gidi, Daniel Brühl, Salma Hayek, Jayro Bustamante,               
Martha Higareda, Arturo Ripstein, Patricia Reyes Spíndola, Guillermo del Toro, Kate del Castillo, Luis Gerardo               
Méndez, Bárbara Mori, Alfonso Herrera, Juana Acosta, Alonso Ruizpalacios, Stephanie Cayo, Nahuel Pérez             
Biscayart, Paulina García, Antonio de la Torre, Ángela Molina, Gregory Nava, María Valverde, Demián Bichir,               
Dolores Heredia e Alejandro González Iñárritu, assim como representantes dos mais importantes festivais de              
cinema, críticos, promotores, acadêmicos, distribuidores, exibidores e outros muitos artistas que não se dedicam              
ao cinema, mas que se uniram a esta causa.  
 
Esta plataforma deixa um legado digital que se apresenta na página web de Cinema23-Prêmios Fénix               
(cinema23.com) com 36 publicações gratuitas e trilíngues sobre cinema contemporâneo (Os Cadernos de             
Cinema23), que incluem ensaios, conversas, histórias de cineastas proeminentes e roteiros de filmagem; uma              
coleção de cerca de 200 entrevistas com realizadores dos últimos 5 anos; um registro audiovisual de conversas                 
entre profissionais sobre os ofícios do cinema, aulas magnas, colaborações em oficinas e apresentações com               
alunos de ensino médio; um blog com a história do cinema da maioria dos países da região, ensaios sobre                   
movimentos sociais no cinema; uma base de dados de profissionais de cinema integrantes do Cinema23 em                
construção que conta com fotografias, links relacionados e filmografias, que iremos completando na medida do               
possível (aí você encontrará seu nome); e uma lista com mais de 3.500 filmes de ficção e documentário                  
qualificados aos Fénix de 2014 até a data de hoje.  
  
Cinema23 e o Prêmio Ibero-americano de Cinema Fénix agradecem a colaboração dos integrantes de sua               
associação, o apoio recebido durante a administração anterior para a realização das 5 edições por parte do                 
governo local e federal, dos patrocinadores, mídia aliada, colaboradores, instituições e os milhares de colegas,               
amigos e público que tornaram possível este projeto. 
 
Cinema23 aposta que a comunidade do cinema, da cultura e das artes – tão importantes para o desenvolvimento                  
de uma nação – resistam ante a falta de clareza sobre as estratégias e veículos de promoção por parte do Estado.  
 
Obrigado por parte do Cinema23 e dos Prêmios Fénix. 
 
  

### 
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Para conhecer mais sobre Cinema23, visite:  
www.cinema23.com 
Twitter: Cinema23Oficial 
Facebook: Cinema23Oficial  
Instagram: Cinema23Oficial 
Vimeo: cinema23oficial  
 
Para conhecer mais sobre o Prêmio iberoamericano de 
cine Fénix®, visite: 

www.premiosfenix.com 
Twitter: PremiosFenix 
Facebook: PremiosFenix  
Instagram: PremiosFenix 
YouTube: premiofenix 
#PremiosFénix 

 
Sobre o Prêmio ibero-americano de cinema Fénix® 
 
O Prêmio ibero-americano de cinema Fénix® é um reconhecimento anual criado e organizado por Cinema23, que celebra e 
distingue o trabalho dos profissionais da indústria do cinema feito na Ibero-América, com o objetivo de dar visibilidade, 
fortalecer vínculos entre as cinematografias da região e cativar um público mais amplo.  
 
Sobre Cinema23 
 
Cinema23 é uma associação criada em 2012 para a promoção e difusão da cultura cinematográfica da América Latina, 
Espanha e Portugal. É constituída por mais de 1000 profissionais de cinema com notável trajetória e reconhecimento, 
provenientes dos 22 países da região, e aqueles que contribuem com seu cinema. 
 
Os integrantes de Cinema23 colaboram e participam ativamente das atividades e estratégias realizadas pela associação 
durante todo o ano, como parte de um intercâmbio criativo, cultural e de conhecimento entre as diferentes cinematografias 
das nações que a constituem. 
 
CONTATO PARA A IMPRENSA NO MÉXICO 
Lizbeth Juárez 
liz.juarezh@gmail.com 
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