
 

 
 

 

 

   
 

AGENDA| JUNHO – 2022| N° 04 

 

Programação online| 

 

Sessão + Bate-papo de Cinema Pontos MIS | Mostra ICine - Em nome do meu povo 

GRAVADO 

Data: 11.06.2022 

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: 12 anos 

Sobre a Mostra ICine: 

O Pontos MIS através Bate-papo de cinema em parceria com o ICine promovem um mês 
especial sobre a MOSTRA ICineA que acontecerá de 11 de junho até 25 de junho, nos 
sábados 11/06, 18/06 e 25/06. 

Mostra ICine de Cinema do interior e litoral de São Paulo. 

O ICine é uma rede de cineastas, produtores e exibidores do interior e litoral paulista que 
atua nas frentes de Formação, Fomento, Circulação, Distribuição, Preservação & Pesquisa e 
Tecnologia & Inovação com o objetivo de fomentar e desenvolver o audiovisual interiorano. 
Até o momento, conta com representantes de 51 municípios paulistas. 

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 

https://vimeo.com/showcase/9363674


 

 
 

 

 

   
 

área, críticos de cinema, jornalistas e agentes cineclubistas para discutir sobre a obra e 
apresentar curiosidades da produção. 

 

Sobre o filme “Em nome do meu povo”: 
Este é um documentário sobre o Afeganistão e os efeitos das guerras dos últimos 40 anos. 
Malalai Joya, ativista afegã pelos direitos humanos, democracia e direitos das mulheres, fala 
sobre as atrocidades cometidas contra os afegãos por soviéticos, senhores da guerra locais, 
talibãs e a presença dos EUA e da OTAN no país. Muitas vítimas dessas guerras atrozes contam 
suas histórias. 

  

Sobre os convidados: 

Rodrigo Guim  

É documentarista e antropólogo, com trabalhos realizados com muitos povos indígenas pelo 
Brasil. Seus documentários são realizados de modo participativo, podendo chegar ao nível da 
co-direção entre ele e sujeitos filmados. Seu primeiro longa-metragem é Em Nome do Meu 
Povo. 

 

Victor Fisch   

É formado em cinema, com mestrado em roteiro. Foi diretor e curador do Cinefest Gato Preto 
por 5 anos (2015 a 2019). Criou o FICSU - Festival Internacional de Cinema de Surf de Ubatuba, 
que teve sua primeira edição em 2019.   

  

Tem dois curtas exibidos em diversos festivais. "Gaiola", de 2018, estreou no Fest. Int. de 
Durban, África do Sul e "Onde Você Vai?", de 2011, que foi premiado no Fest. Int. de Curtas 
de São Paulo, Kinoforum. Roteirista premiado pela ABRA, pelo projeto "Guerras do 
Brasil.doc", de Luiz Bolognesi.  

  



 

 
 

 

 

   
 

Desenvolveu o curso Cinema da Escuta, uma oficina focada na arte da entrevista, na 
habilidade da escuta. A oficina já foi ministrada em diversas cidades, através da POIESIS e 
participou do festival Mais Amor por Favor, em Mannhein, Alemanha. 

  

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. 

 

 

Programação online| 

 

Sessão + Bate-papo de Cinema Pontos MIS | Mostra ICine - Selvagem 

AO VIVO 

Data: 18.06.2022 

Horário: 18h 

Sessão - Link de acesso ao filme direto na página do Pontos MIS no Vimeo do MIS: Sessão 
de cinema Pontos MIS 

Ingresso: gratuito 

Classificação: 12 anos 

https://vimeo.com/showcase/9363674
https://vimeo.com/showcase/9363674


 

 
 

 

 

   
 

Sobre a Mostra ICine: 

O Pontos MIS através Bate-papo de cinema em parceria com o ICine promovem um mês 
especial sobre a MOSTRA ICineA que acontecerá de 11 de junho até 25 de junho, nos 
sábados 11/06, 18/06 e 25/06. 

Mostra ICine de Cinema do interior e litoral de São Paulo 

O ICine é uma rede de cineastas, produtores e exibidores do interior e litoral paulista que 
atua nas frentes de Formação, Fomento, Circulação, Distribuição, Preservação & Pesquisa e 
Tecnologia & Inovação com o objetivo de fomentar e desenvolver o audiovisual interiorano. 
Até o momento, conta com representantes de 51 municípios paulistas. 

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. 

 

Sobre o filme “Selvagem”: 

Sofia tem um objetivo muito claro: passar no vestibular, achar um emprego e sair de casa. 
Porém, quando a escola onde estuda é ocupada pelos seus amigos e colegas de classe, ela se 
vê em um dilema entre continuar estudando sozinha ou compartilhar seu conhecimento na 
transformação da escola. 

  

Sobre os convidados: 

Diego Costa 

Trabalhador do cinema e da música. Sócio da Pietà Filmes e Cinelero Audiovisual. Dirigiu, 
produziu e distribuiu os premiados longas-metragens “A Plebe é Rude”, “Os Caubóis do 
Apocalipse” e “Selvagem”. Este último, além de receber dezenas de prêmios, esteve na 
seletiva "filme brasileiro" para a vaga de melhor filme estrangeiro no Oscar 2022, foi 
selecionado para o Prêmio Platino del Cine Iberoamericano é finalista do Prêmio ABC de 
Cinema. Dirigiu o curta-metragem "Argentino" e a websérie "NipoBrasileiros". Atualmente 



 

 
 

 

 

   
 

produz os filmes de longa-metragem "São Ateu" (finalizado) e "Sonhos em 3d" (em produção), 
em co-direção com Hiro Ishikawa, e também se dedica aos projetos musicais Sonora 
Fantasma e Câmara Sônica. 

 

Cintia Marilia Santos Bertini 

Produtora cultural, graduada em 2010 em Rádio e Televisão pela UNIMONTE – SANTOS.  

Durante sua formação, integrou o tradicional festival de curtas metragens da baixada santista, 
Curta Santos, onde atuou por três anos como assistente de produção, comunicação e 
curadoria. 

Mudou-se para Moçambique em 2011, participando também durante três anos consecutivos 
do KUGOMA – Fórum de Cinema de Curta Metragem. 

   

Integrou através do Kanemo Cineclube o Cine Concerto Online “PRIMEIROS ACORDES DO 
CINEMA FEITO POR MULHERES” uma realização do SESC Campinas, que integrou a 
programação Online do Circuito SESC de Artes 2021.  

 

Organizou através do Kanemo Cine Clube e parceria com o PSOL de Serra Negra o evento 
“Cinema na Raça – Marighella Vive”, com a exibição gratuita do filme Marighella, com público 
de mais de 200 pessoas.  

  

É representante da cidade de Serra Negra junto ao ICINE – Fórum de Cinema do Interior 
Paulista, instituição de fomento ao audiovisual do interior do estado, onde é componente dos 
GT de Circulação Alternativa e GT de Preservação e Pesquisa, compondo a equipe editorial da 
primeira edição da revista online “Tintura de Amora “com o artigo “Mulheres e Cinema uma 
história de luta por seu espaço”.  

 

Integra o grupo “Afrocaipiras”, coletivo que pretende reunir e intercambiar vivencias de 
afrodescendentes do interior do estado de São Paulo. 



 

 
 

 

 

   
 

 

É integrante o Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de Serra Negra 
representando a pasta de Artes Visuais entre os anos de 2019 e 2022. 

 

  

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. 

 

Programação online| 

 

Sessão + Bate-papo de Cinema Pontos MIS | Mostra ICine - Limiar 

GRAVADO 

Data: 25.06.2022 

Horário: 18h 

Sessão - Link de acesso ao filme direto na página do Pontos MIS no Vimeo do MIS: Sessão 
de cinema Pontos MIS 

Ingresso: gratuito 

Classificação: 12 anos 

https://vimeo.com/showcase/9363674
https://vimeo.com/showcase/9363674


 

 
 

 

 

   
 

Sobre a Mostra ICine: 

O Pontos MIS através Bate-papo de cinema em parceria com o ICine promovem um mês 
especial sobre a MOSTRA ICineA que acontecerá de 11 de junho até 25 de junho, nos 
sábados 11/06, 18/06 e 25/06. 

Mostra ICine de Cinema do interior e litoral de São Paulo 

O ICine é uma rede de cineastas, produtores e exibidores do interior e litoral paulista que 
atua nas frentes de Formação, Fomento, Circulação, Distribuição, Preservação & Pesquisa e 
Tecnologia & Inovação com o objetivo de fomentar e desenvolver o audiovisual interiorano. 
Até o momento, conta com representantes de 51 municípios paulistas. 

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. 

 

Sobre o filme “Limiar”: 

Limiar é um documentário autobiográfico realizado por uma mãe que acompanha a transição 
de gênero de seu filho adolescente: entre 2016 e 2019 ela o entrevista abordando os conflitos, 
certezas e incertezas que o perpassam numa busca profunda por sua identidade. Ao mesmo 
tempo, a mãe, revelada por meio de uma narração em primeira pessoa e por sua voz, que 
conversa com o filho por detrás da câmera, passa também por um processo de transformação 
que a obriga a romper velhos paradigmas, enfrentar medos e desmantelar preconceitos. 

  

Sobre os convidados: 

Raphael Paes da Silva 

Formado em Comunicação Social - Rádio, TV e Internet pela Universidade Anhembi Morumbi. 
Desenvolve trabalhos como Diretor de Produção, Produtor de Set, Assistente de Produção 
Executiva e 1° Assistente de Direção. Entre os projetos já realizados estão “Penélope” (15ª 
Curta Taquary; 7° Festcine), “Lo que queda en el camino” (Festival Internacional de Cinema 



 

 
 

 

 

   
 

de Guanajuato; DocsMX; DokLeipzig; DocAviv; Docs against Gravity; Stranger than Fiction; 
Miradas Docs; Thessaloniki Documentary Festival), “Maputo Nakuzandza” (Mostra de Cinema 
de Tiradentes) e “Lugar de Ladson”. Integra também a equipe de curtas e longas em 
desenvolvimento ou finalização como “Arrimo”, “O Som do Barro”, “O Rancho”, 
“Artes(an)ato” e “João da Matta”. Atualmente ocupa o cargo de presidente do Coletivo Kino-
Olho, localizado na cidade de Rio Claro - SP. 

 

Coraci Ruiz 

Formada em Dança, mestre em Cultura Audiovisual e Mídia e doutora em Multimeios, todos 
pelo Instituto de Artes da Unicamp. Trabalha como documentarista desde 2003, quando 
participou da fundação da produtora Laboratório Cisco. É diretora e fotógrafa de diversos 
documentários. Seu primeiro longa é Cartas para Angola (75', 2012), que participou de mais 
de 30 festivais em 16 países e foi premiado no Brasil, Angola, Portugal e Bélgica. Atualmente 
trabalha no longa Germino Pétalas no Asfalto, selecionado para o DOC LAB do DOC SP 2020, 
com tutoria de Marta Andreu, onde recebeu o Prêmio Conecta Chile 2021 para participação 
no laboratório Work In Progress.  

 

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 |Radiolas  

AO VIVO 



 

 
 

 

 

   
 

Data: 21.06.2022 

Horário: 19h 

Link: Prosa de Tripé - Pontos MIS  

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 e nesta falamos sobre “Radiolas” do fotógrafo Felipe Lorozza, contando com a presença 
do fotografo Lorozza, o gestor de São Sebastião Adbailson Cuba e pesquisadora Natália Tonda 
na mediação.  

  

Sobre os convidados: 

 

Adbailson Cuba é gestor Ponto MIS está como Diretor Cultural do Município de São 
Sebastião. 

 

Sobre a mediadora: 

https://youtube.com/playlist?list=PL3fWzoSbDCCBj-2a6JTgP8ZQqLQGBeU7R


 

 
 

 

 

   
 

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 

 

“Dois Dias com Mazzaropi” 

AO VIVO 

Data:  22 e 23 de junho 

Horário: 18h30 as 21h30 

Ingresso: gratuito 

Duração: 6 horas (divididas em 3 horas por dia)  

Classificação: LIVRE 

Público-alvo: interessados em cinema brasileiro, cultura popular, humor ou simplesmente 

em bons “causos”. Sem pré-requisitos. 

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

com-mazzaropi-por-celso-sabadin__1588594 

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

 



 

 
 

 

 

   
 

Sinopse: 

 O que ainda não sabemos sobre Mazzaropi? O caipira mais famoso do Brasil, e o maior 

sucesso individual de bilheteria de toda a história do cinema brasileiro ainda tem muito a nos 

contar. Comemorando 110 anos de nascimento do popular Jeca, a oficina “Dois Dias com 

Mazzaropi” tem como objetivo mostrar o lado humano, empresarial, cinematográfico e o 

ícone da cultura caipira que foi Amácio Mazzaropi. Sem nunca deixar o bom humor de lado, 

claro. 

O jornalista e professor de cinema Celso Sabadin - roteirista e diretor do documentário de 

longa metragem “Mazzaropi” -conduz esta oficina direcionada a todos os interessados em 

cinema brasileiro, cultura popular, humor ou simplesmente em bons “causos”. Sem pré-

requisitos. 

 

Sobre o oficineiro: 

Celso Sabadin é professor de cinema e jornalismo na Universidade São Judas. Jornalista, 

escritor e roteirista, é autor dos livros “Vocês Ainda Não Ouviram Nada – A Barulhenta História 

do Cinema Mudo”, “Éramos Apenas Paulistas”, “O Cinema como Ofício” e “História do Cinema 

Para Quem Tem Pressa”. 

É coprodutor, roteirista e diretor do longa metragem “Mazzaropi”, (2013), coprodutor e 

corroteirista da série documental “Mazzaropi, Uma Série de Causos” (2013), roteirista do curta 

“Nem Isso”, a partir da obra de Luís Fernando Veríssimo (2015), e colaborador de roteiro do 

longa metragem “Badi” (2018). Corroteirista, com Di Moretti, do longa ficcional “Saudades do 

Jeca”, premiado no Edital para Desenvolvimento de Roteiros da SPCine 2019. 

Sócio fundador da ABRACCINE – Associação Brasileira de Críticos de Cinema. 

 

Programação presencial| Filmes 

 

MOSTRA: Dia do Cinema Brasileiro 

Abril Despedaçado (2001) 

dir. : Walter Salles 

Pais de produção: Brasil 



 

 
 

 

 

   
 

Tempo de duração: 95 minutos 

Ano: 2001 

Classificação etária: 12 anos 

Sinopse: Em abril de 1910, na geografia desértica do sertão brasileiro, uma camisa 

manchada de sangue balança com o vento. Tonho, filho do meio da família Breves, é 

impelido pelo pai a vingar a morte do seu irmão mais velho, vítima de uma luta ancestral 

entre famílias pela posse da terra. Se cumprir sua missão, Tonho sabe que sua vida ficará 

partida em dois: os 20 anos que ele já viveu, e o pouco tempo que lhe restará para viver. Ele 

será então perseguido por um membro da família rival, como dita o código da vingança da 

região. Angustiado pela perspectiva da morte e instigado pelo seu irmão menor, Pacu, 

Tonho começa a questionar a lógica da violência e da tradição. É quando dois artistas de um 

pequeno circo itinerante cruzam o seu caminho. 

 

Cidade de Deus (2002) 

dir. : Fernando Meirelles 

Pais de produção: Brasil 

Tempo de duração: 130 minutos 

Ano: 2002 

Classificação etária: 16 anos 

Sinopse: Buscapé (Alexandre Rodrigues) é um jovem pobre, negro e muito sensível, que 

cresce em um universo de muita violência. O garoto vive na Cidade de Deus, favela carioca 

conhecida por ser um dos locais mais violentos da cidade. Amedrontado com a possibilidade 

de se tornar um bandido, Buscapé acaba sendo salvo de seu destino por causa de seu 

talento como fotógrafo, o qual permite que siga carreira na profissão. 

É através de seu olhar atrás da câmera que Buscapé analisa o dia-a-dia da favela onde vive, 

onde a violência aparenta ser infinita. 

 

Linha de Passe (2008) 



 

 
 

 

 

   
 

dir. : Walter Salles 

Pais de produção: Brasil 

Tempo de duração: 113 minutos 

Ano: 2008 

Classificação etária: 16 anos 

Sinopse: São Paulo. Reginaldo (Kaique de Jesus Santos) é um jovem que procura seu pai 

obsessivamente. Dario (Vinícius de Oliveira) sonha em se tornar jogador de futebol mas, aos 

18 anos, vê a ideia cada vez mais distante. Dinho (José Geraldo Rodrigues) dedica-se à 

religião. Dênis (João Baldasserini) enfrenta dificuldades em se manter, sendo também pai 

involuntário de um menino. Os quatro são irmãos, tendo sido criados por Cleuza (Sandra 

Corveloni), sua mãe, que trabalha como empregada doméstica e está mais uma vez grávida, 

de pai desconhecido. Eles precisam lidar com as transformações religiosas pelas quais o 

Brasil passa, assim como a inserção no meio do futebol e a ausência de uma figura paterna. 

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 | Como desenvolver o seu projeto começando pelo Roteiro com Giuliana Monteiro 

PRESENCIAL 

Temática:  

Ingresso:  Grátis 

Duração: 4 horas 

Classificação: Livre 

Público-alvo: Interessados no assunto 

Cidades que irão receber: Rio Grande da Serra 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 

A oficina trabalhará possibilidades de financiamento para projetos audiovisuais. Iremos 

discutir plataformas de financiamento coletivo/crowdfunding (Nacionais e Internacionais) 

assim como editais públicos como ProAC Expresso, visando entender quais os documentos 



 

 
 

 

 

   
 

necessários e em que momento os participantes devem submeter seus projetos. A oficina 

abordará também a importância de participar de Mercados de compra e venda de conteúdo 

audiovisual onde o participante poderá apresentar seu projeto através de um pitching ou de 

sua participação em rodadas de negócios. 

SOBRE O OFICINEIRO 

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

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Giuliana trabalhou como produtora durante 8 

anos antes de dirigir seus primeiros projetos. Em 2011, mudou-se para Nova Iorque com uma 

bolsa de estudos, para cursar o mestrado em roteiro e direção de filmes na faculdade de Nova 

Iorque (NYU,Tisch School of the Arts). Ela 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.  

Seu último projeto de curta-metragem, “Eu Não Digo Adeus, Digo Até Logo” teve estreia na 

64th Berlinale e viajou por mais de 30 festivais nacionais e internacionais, ganhando diversos 

prêmios, entre eles o de melhor filme no festival Internacional de Viña del Mar em 2014, 

melhor filme no festival de BRAFTV em Toronto, melhor roteiro no festival Fusion em Nova 

Iorque. Giuliana participou de importantes mercados internacionais, ela foi aluna do Berlinale 

Talents em 2015 em Berlin e em Buenos Aires e participou dos mercados de co-produção de 

San Sebastián na Espanha e Berlin em 2016 e do laboratório de escrita em Torino e do 

mercado Internacional de Filmes em Toronto em 2018. 

Programação presencial| Oficinas 

  

Oficina | Anita Malfatti – O Retrato do Modernismo com Melissa Szymasnki 

PRESENCIAL 

Temática: Fotografia 

Ingresso:  Grátis 

Duração: 4 horas 

Classificação: 14 anos 

Público-alvo: Interessados no assunto 



 

 
 

 

 

   
 

Cidades que irão receber: Cabreúva, Osasco, Barueri, Indaiatuba, Várzea Paulista, Ribeirão 
Pires 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 

A oficina terá como ponto de partida mostrar aos participantes a importância do movimento 

artístico do modernismo brasileiro, o contexto histórico, os principais artistas e suas obras. 

Dentre os vários artistas que compuseram a semana de arte moderna de 1922, a ênfase será 

na biografia de Anita Malfatti (1889 – 1964). A proponente mostrará suas principais obras, 

suas referências e sua inovação estética. 

Sobre a oficineira: 

Fotógrafa formada e pós-graduada pela FASM - Faculdade Santa Marcelina. Participou de 

diversos cursos em Milão nas áreas de Fotografia de Moda e Still Life. Trabalhou na Revista 

Italiana Moda Pelle na execução de editorias e publicidade. Atuou como docente de 

Fotografia na FASM, IED - Istituto Europeo di Design e ministrou durante sete anos aulas de 

fotografia na Escola São Paulo nas áreas de Moda, Noções Básicas e Intermediário. Coordenou 

o Workshop de Fotografia: Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral pela Oficinas 

Culturais do Estado de São Paulo. Recentemente é docente na Secretaria Municipal de Cultura 

de São Paulo em diversos aparelhos, SESC e no MIS - Museu da Imagem e do Som no projeto 

Pontos MIS. Foi convidada no primeiro congresso on-line de Fotografia de Moda, abordando 

o tema: A Fotografia de Moda no Brasil: criação ou cópia? Desenvolve seu trabalho como 

fotógrafa para as agências de modelos, em diversas marcas, sites e reportagens. 

Oficina | Anita Malfatti – Oficina de Enquadramento e Composição Fotográfica – 
Desobedecendo às Regras com Melissa Szymasnki 

PRESENCIAL 

Temática: Fotografia 

Ingresso:  Grátis 

Duração: 4 horas 

Classificação: 14 anos 

Público-alvo: Interessados no assunto 

Cidades que irão receber: São Bernardo do Campo 



 

 
 

 

 

   
 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 

A oficina de enquadramento e composição fotográfica – desobedecendo às regras, tem o 

intuito de mostrar uma alternativa na escolha do olhar fotográfico. Sendo um módulo de 

continuidade de aprendizado da oficina de enquadramento e composição fotográfica para 

iniciantes; os exemplos serão um contraponto das referências clássicas ilustradas; assim os 

alunos terão ainda mais repertório e dois caminhos para escolher nas fotografias da vida. 

Sobre a oficineira: 

Fotógrafa formada e pós-graduada pela FASM - Faculdade Santa Marcelina. Participou de 

diversos cursos em Milão nas áreas de Fotografia de Moda e Still Life. Trabalhou na Revista 

Italiana Moda Pelle na execução de editorias e publicidade. Atuou como docente de 

Fotografia na FASM, IED - Istituto Europeo di Design e ministrou durante sete anos aulas de 

fotografia na Escola São Paulo nas áreas de Moda, Noções Básicas e Intermediário. Coordenou 

o Workshop de Fotografia: Di Cavalcanti, Anita Malfatti e Tarsila do Amaral pela Oficinas 

Culturais do Estado de São Paulo. Recentemente é docente na Secretaria Municipal de Cultura 

de São Paulo em diversos aparelhos, SESC e no MIS - Museu da Imagem e do Som no projeto 

Pontos MIS. Foi convidada no primeiro congresso on-line de Fotografia de Moda, abordando 

o tema: A Fotografia de Moda no Brasil: criação ou cópia? Desenvolve seu trabalho como 

fotógrafa para as agências de modelos, em diversas marcas, sites e reportagens. 

 

Oficina | Como financiar o seu projeto audiovisual com Giuliana Monteiro 

PRESENCIAL 

Temática: produção. 

Ingresso:  gratuito 

Duração: 4 horas 

Classificação: 15 anos 

Público-alvo: Todos os interessados 

Cidades que irão receber: Santos, Cubatao, Guarujá e São Vicente.  

Inscrições presenciais via cidades 



 

 
 

 

 

   
 

SINOPSE 

A oficina trabalhará possibilidades de financiamento para projetos audiovisuais. Iremos 

discutir plataformas de financiamento coletivo/crowdfunding (Nacionais e Internacionais) 

assim como editais públicos como ProAC Expresso, visando entender quais os documentos 

necessários e em que momento os participantes devem submeter seus projetos. A oficina 

abordará também a importância de participar de Mercados de compra e venda de conteúdo 

audiovisual onde o participante poderá apresentar seu projeto através de um pitching ou de 

sua participação em rodadas de negócios. 

Sobre a oficineira: 

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

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Giuliana trabalhou como produtora durante 8 

anos antes de dirigir seus primeiros projetos. Em 2011, mudou-se para Nova Iorque com uma 

bolsa de estudos, para cursar o mestrado em roteiro e direção de filmes na faculdade de Nova 

Iorque (NYU,Tisch School of the Arts). Ela 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.  

Seu último projeto de curta-metragem, “Eu Não Digo Adeus, Digo Até Logo” teve estreia na 

64th Berlinale e viajou por mais de 30 festivais nacionais e internacionais, ganhando diversos 

prêmios, entre eles o de melhor filme no festival Internacional de Viña del Mar em 2014, 

melhor filme no festival de BRAFTV em Toronto, melhor roteiro no festival Fusion em Nova 

Iorque. Giuliana participou de importantes mercados internacionais, ela foi aluna do Berlinale 

Talents em 2015 em Berlin e em Buenos Aires e participou dos mercados de co-produção de 

San Sebastián na Espanha e Berlin em 2016 e do laboratório de escrita em Torino e do 

mercado Internacional de Filmes em Toronto em 2018. 

 

Oficina |  Atuação para Cinema com Vanise Carneiro 

PRESENCIAL 

Temática: Atuação 



 

 
 

 

 

   
 

Ingresso:  gratuito 

Duração: 4 horas 

Classificação: 14 anos 

Público-alvo: Todos os interessados 

Cidades que irão receber: Barretos, Olimpia e Mirassol 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 

Atuação para Cinema é uma oficina prática, onde são realizados exercícios com câmera, 

gravação de cenas em duplas e grupos, introduzindo o trabalho do ator na linguagem 

audiovisual.  Com ênfase na presença e organicidade da atuação para esta linguagem, a 

oficina apresenta um caminho de exposição do ator, de forma natural, não interpretativa.  As 

dinâmicas propostas envolvem exercícios para trazer o ator para o momento presente (aqui 

e agora), estimulando sua disponibilidade corporal, sensorial e emocional e a conexão com o 

outro através da ampliação da escuta.  Esse trabalho envolve também como educar o olhar 

para o entendimento da linguagem audiovisual, explorando a relação ator/personagem e as 

relações da atuação com outras áreas da criação: fotografia, roteiro, som, direção de arte, 

etc. 

Sobre a oficineira: 

Vanise Carneiro é atriz, diretora, educadora, preparadora de elenco e pesquisadora em 

cinema, cursou Bacharelado em Artes Cênicas pela UFRGS.  Atuou em diversos espetáculos 

teatrais, curtas,longas-metragens e misséries para TV.  Por sua atuação em cinema e teatro 

recebeu diversos prêmios entre eles prêmio Açorianos e prêmio José Lewgoy de Melhor Atriz, 

foi também premiada nos festivais de cinema de Gramado, Brasília, Ceará e São Luis do 

Maranhão. Desenvolveu a pesquisa: Atuação para cinema - o trabalho do ator da preparação 

à filmagem, com bolsa de pesquisa do Fundo Municipal de Apoio á Arte de Porto Alegre. Nos 

últimos anos vêm ministrando oficinas de atuação e desenvolvendo o trabalho de preparação 

de elenco, com atores e não atores, para cinema. Vive em São Paulo desde 2011. 

Oficina |DIREÇÃO DE ATORES a partir de cenas de roteiros de cinema com Vanise Carneiro 

PRESENCIAL 

Temática: Atuação 



 

 
 

 

 

   
 

Ingresso:  gratuito 

Duração: 4 horas 

Classificação: 16 anos  
Público-alvo: Estudantes de realização audiovisual, comunicação e áreas afins, atores 
iniciantes, diretores de teatro e interessados em geral. 
Cidades que irão receber: Olimpia 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 

A oficina de direção de atores propõe o encontro entre atores e diretores no exercício da 

linguagem audiovisual. A direção de um filme pressupõe conhecimento e envolvimento com 

várias áreas técnicas e criativas e, muitas vezes, o trabalho com os atores é uma dificuldade 

para os diretores. A partir de cenas curtas de roteiros de cinema previamente selecionadas, 

os diretores irão explorar possibilidades, junto aos atores, na condução do trabalho. Com foco 

no entendimento da situação apresentada e na relação entre os personagens, os 

participantes irão dirigir uns aos outros, trabalhando as emoções, o tom e intenções dos 

diálogos, as ações e o movimento no espaço, durante a gravação das cenas. 

Sobre a oficineira: 

Vanise Carneiro é atriz, diretora, educadora, preparadora de elenco e pesquisadora em 

cinema, cursou Bacharelado em Artes Cênicas pela UFRGS.  Atuou em diversos espetáculos 

teatrais, curtas,longas-metragens e misséries para TV.  Por sua atuação em cinema e teatro 

recebeu diversos prêmios entre eles prêmio Açorianos e prêmio José Lewgoy de Melhor Atriz, 

foi também premiada nos festivais de cinema de Gramado, Brasília, Ceará e São Luis do 

Maranhão. Desenvolveu a pesquisa: Atuação para cinema - o trabalho do ator da preparação 

à filmagem, com bolsa de pesquisa do Fundo Municipal de Apoio á Arte de Porto Alegre. Nos 

últimos anos vêm ministrando oficinas de atuação e desenvolvendo o trabalho de preparação 

de elenco, com atores e não atores, para cinema. Vive em São Paulo desde 2011. 

Oficina | A direção de arte em cena com Maria Cecilia 

PRESENCIAL 

Temática: Design de Produção 



 

 
 

 

 

   
 

Ingresso:  gratuito 

Duração: 4 horas 

Classificação: 16 anos 

Público-alvo: Todos os interessados 

Cidades que irão receber: Iguape, Miracatu, Ilha Comprida e Eldorado 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 

O curso irá introduzir os principais conceitos e características que fazem parte do trabalho do 

diretor de arte em uma produção audiovisual de um curta, média ou longa metragem, a partir 

da análise e decupagem da direção de arte de grandes produções cinematográficas em 

paralelo com a análise e decupagem da direção de arte de produções audiovisuais 

independentes, como curtas e médias metragens. Apresentando a análise de produções 

como o filme Metrópolis, Alice no País das Maravilhas; a minissérie: Hoje é dia de Maria; a 

série: O Processo; o média-metragem: Jogo da Vida, entre outras produções. Os participantes 

serão convidados a desenvolver um projeto de conceito artístico para uma releitura de uma 

obra audiovisual, apresentada durante o encontro. 

Sobre a oficineira: 

Maria Cecília Amaral é figurinista, diretora de arte e artista educadora. Bacharel em Design 

de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi e com especialização em Cenografia e 

Figurinos pelo Centro Universitário Belas Artes e atualmente mestranda em Artes Cênicas 

pela Universidade de São Paulo. Atua como Figurinista e Diretora de Arte do Coletivo de 

Cinema Transformar desde 2010.  

Figurinista e diretora de arte da Série: O Processo, da Web Série Trailers do Cotidiano e dos 

Curtas-metragens: A Cartomante, Sonhos de Liberdade, A Igreja do Diabo. Figurinista das 

peças teatrais: O Doente Imaginário, O Pequeno Príncipe, Um Brinde a América, Dom Quixote, 

um Sonhador Arretado, Sonhos de uma noite de Verão, Francisco de Assis, entre outros 

trabalhos. Idealizadora e coordenadora do SÃO MATEUS MAIS FASHION, criado em 2015, com 

promoção e realização de desfiles de moda sustentável em São Mateus. Coordenadora da 

Mostra de Cinema Cine Rafael – Grupo Transformar na Casa de Cultura São Rafael, em 2019. 

Ministra encontros de figurino, moda e arte desde 2011, participando da 27° e 28° edição do 

Festival de Inverno da Universidade Federal de São João Del-Rei, com atuações em diversas 

instituições, tais como: Programa Pontos MIS ( edições 2018 e 2019); Centros Culturais Penha, 



 

 
 

 

 

   
 

Tiradentes e Lazaro Pinto de Azevedo; Tendal da Lapa; Casas de Cultura São Mateus e São 

Rafael; Fundação Criança, CAJUV, Instituto Sou da Paz, entre outros.  

Portfólio: https://mariaceciliamaral.wixsite.com/figurinosecia 

Facebook:  facebook.com/mariaceciliamaralFIGURINOSeCIA/ 

Oficina | Conexões fotográficas com Natalia Tonda 

PRESENCIAL 

Temática: Fotografia 

Ingresso:  gratuito 

Duração: 4 horas 

Classificação: 16 anos 

Público-alvo: Todos os interessados 

Cidades que irão receber: Guaratinguetá, Piquete e Queluz 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 

Breve panorama da fotografia moderna brasileira à contemporânea, a fotografia expandida 

no campo das artes plásticas. Uma reflexão da fotografia além do campo comercial, voltada 

para análise e discussão de ensaios fotográficos, questões técnicas e estéticas. O objetivo é 

apresentar artistas e trabalhos, que possibilitam a compreensão da trajetória da fotografia 

brasileira e estabelecer suas conexões no campo das artes plásticas. Possibilitando que o 

participante amplie sua criatividade em exercícios práticos. 

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 



 

 
 

 

 

   
 

Produtora cultural e assessora em projetos fotográficos. 

Oficina | Cinema Brasileiro Contemporâneo - Um recorte de 2010 a 2020 com Bruno Cucio 

PRESENCIAL 

Temática:  

Ingresso:  gratuito 

Duração: 4 horas 

Classificação: 14 anos 

Público-alvo: Todos os interessados 

Cidades que irão receber: Ribeirão Preto, Brodowski, Sertãozinho e Guariba 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 

A oficina aborda a pluralidade da filmografia do cinema brasileiro contemporâneo da última 

década. Através de trechos de diversos filmes de diferentes estados do país, a palestra explora 

o contexto de 2010 a 2020 buscando incitar o debate sobre as tentativas e propostas das 

representações audiovisuais do nosso cinema mais atual. 

Sobre o oficineiro: 

Graduado pela FAAP em Cinema, mestrando do departamento de artes da UNESP e sócio da 

Travessia Filmes, desde 2009 atua em projetos audiovisuais voltados à produção artística e à 

formação de público. Foi produtor executivo em Para'í (2018), longa metragem dirigido por 

Vinicius Toro e produzido pela Travessia Filmes exibido nos principais festivais do país, como: 

51° Festival de Brasília, 20ª Mostra do Rio, 22ª Mostra de Tiradentes e 17° FICI - Festival 

Internacional de Cinema Infantil, além de importantes festivais no exterior, como: 34° Festival 

de Guadalajara, 59° Festival de Cartagena e 67° Festival de Mannhein-Heidelberg, entre 

outros. Dirigiu o curta-metragem Um Homem Satisfeito (2015), exibido no Festival 

Internacional de Cine de Punta del Este (2016), 26º Festival Internacional de Curtas-

Metragens de São Paulo, entre outros; Até Onde (2013), exibido no canal CINEBRASILTV, 

ganhador de menção honrosa de melhor filme no 7º Festival Ojo del Sancocho (2014, 

Colômbia), selecionado para a 17ª Mostra de Tiradentes, entre outros; Será (?) (2012), 

realizado em parceria com o grupo de teatro Caixa de Imagens e exibido no Centro Cultural 

São Paulo e no Festival de Cinema de Paranapiacaba.   



 

 
 

 

 

   
 

Coordenou o projeto socioeducacional Circuito Cultural, de 2010 até 2013, além de dar aulas 

de roteiro e direção em escolas e instituições de ensino, como: Pontos Mis, SESC, POIESIS, IED 

- Instituto Europeu de Design, Colégio Bandeirantes, Escola Oswald de Andrade e Escola 

Carandá Viva Vida. Atualmente é professor e coordenador pedagógico do INC – Instituto de 

Cinema de São Paulo.  

Foi produtor e curador dos festivais de cinema XI Cinefest Gato Preto, contemplado pelo 

ProAC Ações de Fomento, em 2014; e Move Cine Arte, em 2012. 

Oficina | Documentários em Vídeo Digital com Lucas Gervilla 

PRESENCIAL 

Temática: produção 

Ingresso:  gratuito 

Duração: 4 horas 

Classificação: 14 anos 

Público-alvo: Todos os interessados 

Cidades que irão receber: Tuiuti, Bragança Paulista, Igarapava, Socorro e Serra Negra 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 

Documentários em Vídeo Digital” é uma oficina teórico-prática na qual os participantes 

entram em contato com técnicas de produção audiovisual voltadas para o cinema 

documentário captado com dispositivos de vídeo digital. Seja através de telefones celulares, 

câmeras amadoras, semi ou profissionais. 

Através explicações seguidas de exercícios rápidos, o oficineiro mostra aos participantes 

como conseguir gravar som e imagem com o máximo de qualidade possível, utilizando o 

equipamento que cada um tempo à sua disposição. 

São abordadas diversas etapas de produção, desde a escolha do equipamento e suas 

configurações, até a preparação dos arquivos para a edição e montagem. 

O principal objetivo da oficina é fornecer aos participantes ferramentas para que eles possam 

contar suas próprias histórias. 



 

 
 

 

 

   
 

Sobre o oficineiro: 

Artista visual e documentarista. Doutorando e Mestre no Instituto de Artes da UNESP. 

Participou de mais de 160 produções audiovisuais. Em 2020 concluiu o filme "Ruinoso", seu 

primeira longa-metragem. Em 2018, foi comissionado pelo Canal Futura para a produção do 

seu sétimo curta-metragem: “Edmur e o Caminhão”. 

Oficina | Captação de Som Para Vídeo com Lucas Gervilla 

PRESENCIAL 

Temática: Som 

Ingresso:  gratuito 

Duração: 4 horas 

Classificação: 14 anos 

Público-alvo: Todos os interessados 

Cidades que irão receber: Espírito Santo do Pinhal 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 

"Captação de Som Para Vídeo” é uma oficina teórico-prática na qual os participantes entram 

em contato com técnicas de captação de áudio voltadas para o vídeo, seja para canais no 

Youtube, curta-metragens, institucionais ou propagandas.  

Sobre o oficineiro: 

Artista visual e documentarista. Doutorando e Mestre no Instituto de Artes da UNESP. 

Participou de mais de 160 produções audiovisuais. Em 2020 concluiu o filme "Ruinoso", seu 

primeira longa-metragem. Em 2018, foi comissionado pelo Canal Futura para a produção do 

seu sétimo curta-metragem: “Edmur e o Caminhão”. 

 

Programação presencial| Exposições 

 



 

 
 

 

 

   
 

PROJETO Exposição | Radiolas de Felipe Lorozza 

PRESENCIAL 

Data:  10/06/22 a 10/09/22 

Horário: 10h as 17h 

Ingresso: gratuito  
Classificação: livre 

Local: Casa da Juventude Barretos - SP 

 

Nesta exposição o fotógrafo paulista Felipe Larozza apresenta quinze fotos que simbolizam o 
reggae, estilo musical muito presente em São Luís do Maranhão, considerada a capital do 
reggae no Brasil. Felipe visitou o Maranhão, em 2016, e, durante quatro anos, frequentou as 
radiolas, nome dado às equipes de som formadas por DJs, experientes montadores e 
aparelhagens com dezenas de potentes caixas amplificadoras. 

   

Ele registrou os bailes com uma câmera pequena para não ser notado, por isso pôde captar a 
naturalidade dos frequentadores. Com curadoria de Mônica Maia, suas fotos revelam as 
raízes e a atual situação dessa enorme cena cultural, com a chegada das equipes de som à 
cidade de São Paulo. O visitante é embalado pelo som vindo das radiolas durante a visita. A 
exposição conta ainda com obras acessíveis em alto-relevo para pessoas cegas, e, também, 
com o recurso da audiodescrição. 

 

 

 


