
 

 

 

 

   
 

AGENDA| MAIO – 2022| N° 03 

 

Programação online| 

 

PROJETO: Sessão + Bate-papo de Cinema Pontos MIS | The Square 

AO VIVO 

Data: 14.05.2022 

Horário: 18h 

Sessão - Link de acesso ao filme direto na página do Pontos MIS no Vimeo do MIS: 
https://vimeo.com/showcase/9363674 

Ingresso: gratuito 

Classificação: 14 anos 

Acessibilidade: libras 

 

O Bate-papo de Cinema Pontos MIS realiza exibições de filmes seguidos de debates ao vivo 
no YouTube do Museu, buscando trazer membros da equipe dos filmes, pesquisadores da 
área, críticos de cinema, jornalistas e agentes cineclubistas para discutir sobre a obra e 
apresentar curiosidades da produção. 

Esta sessão, realizada em parceria com a Pandora filmes, exibe gratuitamente “The Square – 
A arte da discórdia”, Grande vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes 2017, o filme 
conta a história de Christian, um respeitado curador de arte que tenta desesperadamente 
atrair mais visitantes ao museu que dirige em Estocolmo. Porém, após ter o celular roubado, 
ele perde o controle de seu trabalho, de sua vida, e acaba provocando situações drásticas 
capazes de colocar em jogo os seus próprios princípios. 

O filme fica disponível on-line de 13.05 (às 18h) a 15.05 por meio deste link, e o bate-papo 
sobre ele, que acontece no canal do MIS no YouTube, conta com a presença da xxxxxxxx. A 
mediação é da Giuliana Monteiro, diretora e roteirista. 

https://vimeo.com/showcase/9363674


 

 

 

 

   
 

Sobre o filme: 

The Square – A arte da discórdia  

(dir. Ruben Östlund, Dinamarca | França | Suécia, 2017, 142 min, 14 anos) 

Christian é o respeitado curador de um museu de arte contemporânea, um pai de dois filhos, 
divorciado, mas dedicado, que dirige um carro elétrico e apoia boas causas. Sua próxima 
mostra é “The Square”, uma instalação que convida os transeuntes ao altruísmo, lembrando-
os de seu papel como seres humanos responsáveis. Mas às vezes é difícil viver de acordo com 
seus próprios ideais: a resposta tola de Christian ao roubo de seu telefone o arrasta para 
situações vergonhosas. Enquanto isso, a agência de relações públicas do museu criou uma 
campanha inesperada. A resposta é exagerada e coloca Christian, assim como o museu, em 
uma crise existencial.  

   

Sobre a convidada: 

 

Sobre a mediadora: 

Giuliana Monteiro é roteirista e diretora nascida em São Paulo. Formada em Multimeios pela 

PUC-SP, trabalhou como produtora durante oito anos antes de dirigir seus primeiros projetos. 

Em 2011, mudou-se para Nova York com uma bolsa de estudos para cursar o mestrado em 

roteiro e direção de filmes na Universidade de Nova York (NYU, Tisch School of the Arts). 

Dirigiu e roteirizou seis projetos de curta-metragem nos últimos três anos – os curtas “Raízes” 

(experimental), “Margarete 6422” (documentário), “Stay” (ficção), “Felicidade” (ficção) e “Eu 

não digo adeus, digo até logo” (ficção) – partindo de uma linguagem mais documental para 

ficção. 

 

PROJETO: #MISemCASA |Prosa de Tripé |Tarikh Al-Brasil 
GRAVADO 
Data: 19.05.2022 
Horário: 18h 
Link:  
Ingresso: gratuito 
Classificação: livre 



 

 

 

 

   
 

Acessibilidade: libras 

 

Prosa de Tripé Pontos MIS é uma atividade complementar às exposições de fotografia que 
são realizadas pelo programa do MIS de difusão cultural no interior e litoral do Estado. 
Mensalmente, o Pontos MIS apresenta uma conversa ao vivo pelo YouTube do Museu sobre 
uma das exposições em cartaz. Cada conversa tem uma tríade de convidados, sendo eles 
representantes do olhar do artista-fotógrafo, do gestor da cidade e do especialista da área 
como mediador. Essa prosa apresenta e debate com o público o processo de criação e a 
trajetória do artista, as adaptações museográficas da itinerância da exposição, a montagem 
local e todos os bastidores e curiosidades das exposições de fotografia do Pontos MIS que 
circulam pelo estado de São Paulo.  

Esta edição do programa que apresenta conversas sobre exposições que itineram pelo Pontos 
MIS fala sobre “Tarikh Al-Brasil”, uma pesquisa visual em torno da visibilidade/invisibilidade 
dos muçulmanos de origem africana na história e na sociedade brasileira, que remonta há 
mais de quatrocentos anos, quando chegaram por meio do tráfico negreiro e exerceram uma 
expressiva influência cultural e social. 

Participam da conversa o fotógrafo Marcelo Schellini, o gestor do Pontos MIS de Barueri 
Diogo Bueno e da fotógrafa e pesquisadora Natália Tonda na mediação.  

  

Sobre os convidados: 

Marcelo Schellini é artista visual e professor. Doutor em Poéticas Visuais pela Universidade 
de São Paulo e mestre em Estudos da Cultura Visual pela Universidade de Barcelona, dedica-
se à pesquisa em Fotografia, Antropologia Visual e Literatura. Atualmente ensina fotografia e 
desenho gráfico no Vellore Institute of Technology, na Índia. 

 

Diogo Bueno 

Internacionalista pela Faculdade Santa Marcelina – FASM, coordenou o Laboratório de 
Análise Internacional na mesma instituição entre 2007 e 2012. Desde 2013 atuou como gestor 
de projetos na Secretaria de Relações Internacionais de Guarulhos e Osasco. Atualmente está 
como Diretor de Projetos Culturais na Secretaria de Cultura e Turismo na cidade de Barueri. 
 



 

 

 

 

   
 

Sobre a mediadora: 

Natália Tonda é fotógrafa e pesquisadora. É professora de fotografia na Escola Vera Cruz (São 
Paulo, SP). Atuou como produtora em instituições como Bienal, Instituto Tomie Ohtake e 
Masp. Atualmente ministra oficinas e cursos de fotografia e audiovisual, além de atuar como 
freelancer e assessora em projetos fotográficos. 

 

Oficina online Pontos MIS “Como preparar seu projeto audiovisual para o edital de fomento 
– PROAC" com Giuliana Monteiro 

AO VIVO 

Data:  18,19 e 20/05/22 

Horário: 19h as 21h 

Ingresso: gratuito 

Duração: 6 horas (divididas em 2 horas por dia)  

Classificação: a partir de 17 anos 

Público-alvo: Pessoas físicas e ou jurídicas que tenham projetos audiovisuais em 

desenvolvimento e que desejam se inscrever no próximo ciclo de editais de fomento 

estaduais. 

Inscrições gratuitas online através do link: https://www.sympla.com.br/oficina-de-

elaboracao-de-projetos-culturais-para-proac-com-giuliana-monteiro__1561688  

Ou através do QrCode (aponte a câmera para a imagem): 

 

Sinopse: 

https://www.sympla.com.br/oficina-de-elaboracao-de-projetos-culturais-para-proac-com-giuliana-monteiro__1561688
https://www.sympla.com.br/oficina-de-elaboracao-de-projetos-culturais-para-proac-com-giuliana-monteiro__1561688


 

 

 

 

   
 

A oficina, “Como preparar seu projeto audiovisual para editais de fomento - PROAC” busca 

desmistificar as etapas complexas dos editais audiovisuais nacionais, em particular o Proac 

Expresso 2022, que está com as inscrições abertas. Se você tem um projeto audiovisual e 

deseja se inscrever no próximo ciclo de editais, esta oficina irá detalhar as etapas do processo 

e tirar possíveis dúvidas que possam existir ressaltando a importância de cada etapa. Serão 

ao todo três encontros online em que iremos falar sobre a importância da apresentação do 

projeto e sua relevância, sobre a importância da elaboração do orçamento e do cronograma 

e como esses devem espelhar o projeto como um todo. No último dia da oficina, iremos 

discutir o projeto dos participantes assim como sanar possíveis dúvidas. 

 Sobre a oficineira: 

Giuliana Monteiro é roteirista, diretora, produtora e educadora nascida em São Paulo. É 

mestre em produção de filmes pela faculdade de Nova Iorque, Tisch School of the Arts, onde 

dirigiu e roteirizou diferentes projetos audiovisuais. Atualmente trabalha em dois filmes, o 

seu primeiro longa-metragem ficcional, “Estrada para Livramento”, que tem o apoio do fundo 

Spike Lee para desenvolvimento e da fundação San Francisco Film Society e também na 

finalização do longa-metragem documental “Bento”. 

 

Programação presencial| Filmes 

 

MOSTRA: DESENHOS DOS 90’s 

Doug (1991)  

dir. : Jim Jinkins 

Pais de produção: EUA 

Tempo de duração: 123 minutos 

Ano: 1999 

Classificação etária: Livre 

Sinopse: Doug é um jovem tímido, porém cheio de imaginação, que mora na cidade fictícia 

de Bluffington. Ao lado de seu cachorro de estimação, Costelinha, e de seu melhor amigo, 



 

 

 

 

   
 

Skeeter Valentine, ele tenta não parecer um perdedor no colégio, ao mesmo tempo que 

vive uma paixão platônica pela alegre Patti Maionese. O dia-a-dia dele é contado através de 

seu diário, que também mostra a grande imaginação de Doug, que sonha com aventuras nas 

quais ele é um super-heroi e até espião. 

As Aventuras de Tintim (1991)  

prod. : Robert Réa 

Pais de produção: 

Tempo de duração: 25 minutos 

Ano: 1991 

Classificação etária: Livre 

Sinopse: Tintin é um jovem e inteligente repórter, que na companhia de seu fiel cachorro 

Snowy, viaja pelo mundo em busca das maiores aventuras possíveis. Além de desvendar 

mistérios e fazer muitos amigos, é nesta jornada que ele aprende o verdadeiro sentido da 

amizade. 

Aladdin (1992)  

dir. : John Musker, Ron Clements 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração: 130 minutos 

Ano: 1992 

Classificação etária: Livre 

Sinopse: Aladdin liberta o gênio da lâmpada e tem seus desejos atendidos. Porém, ele logo 
descobre que o diabo tem outros planos para a lâmpada - e para a princesa Jasmim. 

 

Mulan (1998) 

dir. : Tony Bancroft e Barry Cook 



 

 

 

 

   
 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração:  1h 28 minutos 

Ano: 1998 

Classificação etária: Livre 

Sinopse: Mulan, uma jovem chinesa que não se encaixa na sociedade, teme que seu pai, um 
homem doente, seja convocado para lutar na guerra que se aproxima. A garota então se 
disfarça de homem e assume o posto de seu pai no exército chinês. Acompanhada por seu 
dragão Mushu, Mulan parte para a linha de batalha, faz amizade com os outros soldados e 
usa sua inteligência para ajudar a combater a invasão dos hunos enquanto luta para esconder 
sua verdadeira identidade. 

 

 

 

MOSTRA: TAMBEM SOU HYPE (aniversario do MIS-SP) 

 

Fome de Viver (1983)  

dir. : Tony Scott 

Pais de produção: Reino Unido 

Tempo de duração: 140 minutos 

Ano: 1983 

Classificação etária: 18 anos 

  

Sinopse: Manhattan, Nova York. Miriam Blaylock (Catherine Deneuve) é uma vampira que 
consegue se manter "viva" e bela através dos séculos com o sangue dos seus amantes. Em 
retribuição, os jovens e as moças que se envolvem com ela não envelhecem, até Miriam ter 



 

 

 

 

   
 

tirado bastante sangue deles. Infelizmente seu atual parceiro, John (David Bowie), está tendo 
um envelhecimento extremamente rápido e a expectativa de vida é de apenas 24 horas. 
Desesperado, ele procura a ajuda da médica Sarah Roberts (Susan Sarandon), que é 
especialista em envelhecimento prematuro. 

  

A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça (1999)  

dir. : Tim Burton 

Pais de produção: Alemanha/Estados Unidos 

Tempo de duração: 145 minutos 

Ano: 1999 

Classificação etária: 16 anos 

Sinopse: Em 1799, uma série de crimes envolvendo inocentes acontece no pequeno vilarejo 
de Sleepy Hollow. Para investigar o caso é chamado o detetive nova-iorquino Ichabod Crane 
(Johnny Depp), um excêntrico e determinado oficial de polícia com um jeito avant-garde de 
solucionar crimes. Os métodos investigativos de Ichabod serão postos à prova neste caso, que 
envolve um ser sobrenatural que pode ser o causador de todos os crimes. 

  

O Iluminado (1980)  

dir. : Stanley Kubrick 

Pais de produção: Estados Unidos/Reino Unido 

Tempo de duração: 226 minutos 

Ano: 1980 

Classificação etária: 16 anos 

Sinopse: Jack Torrance aceita ser caseiro de inverno do isolado Hotel Overlook, nas 
montanhas do Colorado, na esperança de curar seu bloqueio de escritor. Ele se instala com a 



 

 

 

 

   
 

esposa, Wendy, e o filho, Danny. O garoto logo começa a ser atormentando por premonições. 
Jack não consegue escrever e as visões de Danny se tornam mais perturbadoras. 

  

Psicose (1960)  

dir. : Alfred Hitchcock 

Pais de produção: EUA 

Tempo de duração: 109 minutos 

Ano: 1960 

Classificação etária: 16 anos 

Sinopse: Buscando meios para recomeçar sua vida, Marion Crane rouba a empresa onde 
trabalha. Durante a fuga, uma tempestade a obriga a pernoitar num sinistro motel de beira 
de estrada administrado pelo estranho Norman Bates. 

 

 

 

Programação presencial| Oficinas 

  

Oficina | Desmistificando a interpretação para cinema com Eduardo Bordinhon 

PRESENCIAL 

Temática: direção/interpretação/atuação 

Ingresso:  Grátis 

Duração: 4h 

Classificação: 16 anos  
Público-alvo: interessados em interpretação, direção e roteiro ou audiovisual em geral  
Cidades que irão receber: Nova Odessa, Hortolândia, Piracicaba, Americana, Itatiba 



 

 

 

 

   
 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 

Como se atua para o cinema? Como abordar um roteiro e construir uma cena realista? E como 

se faz uma cena não-realista em um filme? Qual o trabalho de um ator ou atriz em um filme? 

Essas são as perguntas que permeiam essa oficina. Composta por 2 encontros, a atividade se 

dará a partir do estudo e da construção de uma cena de cinema. Ao longo da prática, serão 

abordados temas como a leitura do roteiro, a construção da cena a partir de ações, jogos 

entre os atores e imaginação. Ideal para quem quer aprender mais sobre interpretação para 

cinema ou mesmo para quem quer fazer seu filme e dirigir seu elenco. 

SOBRE O OFICINEIRO 

Eduardo Bordinhon é ator e pesquisador de cinema. É doutorando em Multimeios e Mestre 

em Artes da Cena pela Unicamp (2015), pesquisando a interpretação e a direção de atores 

para cinema, sendo hoje membro do Grupo de Estudo do Ator no Audiovisual (GEAs - 

Unicamp). Como ator de cinema, trabalhou nos longas “Corte Seco” (Renato Tapajós – 

2014), “Hamlet” (Cristiano Burlan – 2015) e "Na Selva das Cidades" (André Sousa e João 

Sousa Cardoso - 2017), além de diversos curtas, nos quais trabalhou como ator ou 

preparador de elenco. Realiza documentários em Super 8, com destaque para 

"Trabalhadores no feriado do Dia de Trabalho" (2018) e "28 de outubro de 2018" (2019). No 

teatro, foi membro da Cia de Teatro Acidental e hoje é ator no espetáculo LOBO. 

É professor convidado do curso de Pós-graduação em História da Arte da Faculdade Belas 

Artes e do módulo de interpretação para cinema do curso Técnico em Teatro do Senac São 

Paulo. Em 2018, foi membro do comitê de seleção do 29º Curta Kinoforum e, em 2019, foi 

membro do Júri do 3º Curta Suzano. Realiza oficinas e palestras na área do audiovisual com 

destaque para UNICAMP (Campinas, 2015/2018), SENAC (Ribeirão Preto, 2015), Bucareste 

Ateliê de Cinema (São Paulo, 2015 - presente), CINESESC (São Paulo, 2017/2018), AIC (São 

Paulo, 2017/2018), 21ª Mostra de Cinema de Tiradentes (Tiradentes, 2018), LAB Audiovisual 

Fuligem (Rib. Preto, 2018), Casa Guilherme de Almeida (São Paulo, 2018), Pontos MIS (SP - 

diversas cidades, 2018/2019) e Instituto de Cinema (São Paulo, 2020). 

 

 

Oficina | Edição de dublagem com Italo Yuri 



 

 

 

 

   
 

PRESENCIAL 

Temática: SOM 

Ingresso: Gratuito  
Duração: 4 horas 

Classificação: livre 

Público-alvo: Pessoas de todas as idades. Interessadas em fandub’s, captação de áudio, 
locução e edição de áudio e vídeo. 
Cidades que irão receber: São Joao da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal, Mogi Mirim, 
Cosmópolis e Holambra 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 

Uma prática de captação e edição de dublagem usando ferramentas gratuitas de edição e 

equipamentos portáteis. Criatividade e disposição será praticamente tudo que precisaremos para 

fazer a dublagem de uma cena nesse método guerrilha. 

SOBRE A OFICINEIRO 

Italo Yuri, formado em Rádio e TV e pós graduado em Gestão Cultural Contemporânea, trabalha como 

produtor audiovisual, editor, cinegrafista e assistente de câmera, já realizou trabalhos em televisão e 

cinema e atualmente trabalha como articulador do programa Cineclube Spcine e oficineiro do Pontos 

MIS. 

Oficina | Documentários Em Vídeo Digital com Lucas Gervilla 

PRESENCIAL 

Temática: 

Ingresso: Gratuito  
Duração: 4 horas 

Classificação: Livre 

Público-alvo: Público interessado no tema 

Cidades que irão receber: Tatuí, São Roque, Embu das Artes, Cotia e Varzea Paulista 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 



 

 

 

 

   
 

Uma prática de captação e edição de dublagem usando ferramentas gratuitas de edição e 

equipamentos portáteis. Criatividade e disposição será praticamente tudo que precisaremos para 

fazer a dublagem de uma cena nesse método guerrilha. 

SOBRE O OFICINEIRO 

Artista visual, trabalha com imagens desde 2005. Doutorando e mestre pelo Instituto de Artes da 

UNESP e bacharel em Comunicação e Multimeios pela PUC-SP. Participou de mais de 160 produções 

artísticas. Dirigiu os longa-metragens “Ruinoso” e “Fora da Capital” (2020). Foi bolsista do DAAD e 

Prince Claus Fund. Em, 2018, foi comissionado pelo Canal Futura para a produção do curta-metragem 

“Edmur e o Caminhão. 

Oficina | Stop Motion Portinari - A infância em movimentos com Marta Russo 

PRESENCIAL 

Temática:  

Ingresso: Gratuito  
Duração: 4 horas 

Classificação: Livre 

Público-alvo: Público interessado no tema 

Cidades que irão receber: Pacaembu, Tupã, Marília, Vera Cruz e Garça 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 

A oficina vem proporcionar aos participantes conhecerem a vida e obra de Portinari. Estimular que os 

participantes vivenciem todas as etapas da produção de um filme de animação. Promover o 

protagonismo dos participantes. Desenvolver a criatividade e a capacidade de expressão. PROGRAMA 

DA OFICINA Breve apresentação da história de Portinari Apresentação de seus quadros que retratam 

a sua infância e as brincadeiras infantis. Princípios do Stop Motion Animação Edição  

 

SOBRE A OFICINEIRA 

 

Oficina :| O que eu olho me move com Natália Tonda 

PRESENCIAL 



 

 

 

 

   
 

Temática: fotografia/ prática/ teórica 

Ingresso: Grátis  
Duração: 4h 

Classificação: 16 

Público-alvo: interessados em fotografia, profissionais de fotografia 

Cidades que irão receber: Lençóis Paulista, Pratânia, Botucatu, Porangaba, Laranjal Paulista 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 

A fotografia como documento de memória. Documento de afeto, documento que conta 

uma história. A fotografia documental contemporânea. A oficina vai abordar alguns nomes 

da fotografia documental e suas formas de narrar histórias diversas. O intuito é estimular o 

participante a observar e encontrar uma linha narrativa em seu cotidiano. Será proposto 

uma atividade de documentação a partir de um texto. Em duplas, os participantes deverão 

simular uma história e registrar o processo. 

 

SOBRE A OFICINEIRA 

Natália Tonda, fotógrafa de formação, realiza oficinas de fotografia analógica e digital. É 

professora de fotografia na Escola Vera Cruz (São Paulo, SP) e atua como oficineira no 

projeto Pontos MIS, do Museu da Imagem e do Som, em São Paulo. Trabalhou como 

fotógrafa da 29o Bienal de Artes de São Paulo, também trabalhou com produção cultural na 

exposição “Em nome dos Artistas” – Bienal de São Paulo, e na Ação Educativa do Instituto 

Tomie Ohtake. Atualmente ministra oficinas e cursos de fotografia, além de atuar como 

Freelancer, produtora cultural e assessora em projetos fotográficos. 

 

 

 

 

Programação presencial| Exposições 

 



 

 

 

 

   
 

PROJETO Exposição | Vivendo do mar | Marília   

PRESENCIAL 

Data:  05/04 a 27/05 

Horário: 8h30 as 18h (segunda a sexta) 
Ingresso: gratuito  
Classificação: livre 

Local: Rua São Luis 1295, centro - Marília/SP 

 

A série apresentada por Durvile, tem como tema a costa brasileira e seus pequenos vilarejos 
de pescadores. Suas fotos trazem o cenário da prática artesanal da pesca, que a cada dia tem 

se tornado mais rara. Os motivos mais frequentes são a pesca industrial, a degradação 
ambiental e a evasão da nova geração para os centros urbanos. Mas a série mostra que estes 
pequenos redutos de pescadores ainda guardam nessa prática os aspectos de uma cultura 
imemorial. Esses são lugares com uma noção de tempo alargada tal qual o ambiente natural. 
Podemos observar a comunidade, que com seus hábitos simples, possuem uma relação direta 
com a vida, onde corpo dá as medidas e a natureza dá os limites, num ciclo interminável. 

Textos da época do Brasil colônia (séc.XVI) descreviam essa população de pescadores 
formada "mais por esquecidos do que lembrados, mas mesmo assim viviam fartos no seu 
bastante e descansados no seu descanso", tudo isso desde então, em um cenário sublime. 

PROJETO Exposição | Tarikh al Brasil | Botucatu 

PRESENCIAL 

Data: 20/04/2022 

Horário: qua a sexta das 08h30 às 17h /sáb e dom das 11h às 17h (seg e ter fechado) 

Ingresso: gratuito 

Classificação: livre 

Local: Pinacoteca Fórum das Artes Rua: General. Telles, 1040 - Centro, Botucatu - SP, 18600-

030 

 

História do Brasil, em árabe –, apresenta uma pesquisa visual em torno da 
visibilidade/invisibilidade dos muçulmanos de origem africana na história e na sociedade 



 

 

 

 

   
 

brasileira, que remonta há mais de quatrocentos anos, quando chegaram por meio do tráfico 
negreiro e exerceram uma expressiva influência cultural e social. O ensaio fotográfico reflete 
também sobre a fotografia como linguagem que coloca a imagem no limite entre o 
documento e a invenção, além de trazer a experiência do próprio autor em seus quase dez 
anos como membro daquela que é a maior comunidade de africanos muçulmanos da 
atualidade no Brasil. 

 

 

PROJETO Exposição | | Porto Ferreira 

Exposição Pontos MIS |Bambas, de Hudson Rodrigues 

PRESENCIAL  

Cidade: Porto Ferreira/SP 

Data: 10/03/2022 a 01/05/2022 

segunda a sexta das 08h às 19h e domingos das 09h às 12h; 

Local: Museu Histórico "Prof. Flávio da Silva Oliveira" 

Av. Eng. Nicolau De V. Forjaz, 330 - Centro 

Ingresso: Gratuito 

Classificação: Livre 

 

Sinopse 

Nas 18 imagens que compõem a série o fotógrafo expõe de forma direta as situações de 

alguns negros que vivem em nosso País: o olhar da criança simples, mas de personalidade 

forte; o semblante da mulher negra cansada de uma vida de luta; os jovens cheios de garra 

mostrando suas posses com orgulho. As fotos foram feitas de forma direta, já que Hudson 

sempre esteve inserido em todas as cenas, afinal é um deles. “Retrato as marcas da vida, a 

posição firme apesar do cansaço de seus protagonistas - a briga para conquistar o mínimo 

cansa, mas ainda temos força!”, finaliza. 

 


