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Programação online| 

 

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

GRAVADO  

Data: 02.07.2022 

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 

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”: 

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


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. 

 

 

Programação online| 

 

Sessão + Bate-papo de Cinema Pontos MIS | Sem dentes: Banguela Records e a Turma de 
94 

 AO VIVO 

Data: 16.07.2022 

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:  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. 

 

Sobre o filme “Sem dentes: Banguela Records e a Turma de 94”: Abordando o cenário do 
rock, dos festivais musicais e batalhas de fitas, o documentário fala sobre o selo Banguela 
Records, criado por Carlos Eduardo Miranda e pelos Titãs. Uma ideia fundamental para a 
renovação da música jovem brasileira da época. 
 

Sobre o convidado: 

 

Ricardo Alexandre 

https://vimeo.com/showcase/9363674


Jornalista com mais de 25 anos de experiência nos maiores grupos de comunicação do país. 
Também é conhecido por seus livros, documentários, artigos, palestras e por sua atuação no 
rádio e em vídeo. Já colaborou com veículos como “Superinteressante”, “Época”, “Carta 
Capital”, “Vida Simples”, “Revista MTV”, Multishow e muitos outros. Seu trabalho diante da 
revista “Época São Paulo” (2008/2010) recebeu, entre outros, o prêmio de excelência da 
Society of News Design de Nova York; seu trabalho na revista “Bizz” (2004/2007) com o 
Prêmio Abril de Jornalismo. Seu livro “Nem vem que não tem: a vida e o veneno de Wilson 
Simonal” venceu o prêmio Jabuti como a melhor biografia de 2010. Atualmente, faz parte da 
equipe de roteiristas do programa "Conversa com Bial" e apresenta o programa "Discoteca 
Básica", o maior podcast de música do Brasil. 

 

 

Proposições de: 

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 | Vivendo do Mar  

AO VIVO 

Data: 21.07.2022 

Horário: 19h 

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 e nesta falamos sobre “Tipos” do fotógrafo Fernando Banzi contando com a presença do 
fotografo, do gestor de Pindamonhangaba Alcemir Palma e pesquisadora Natália Tonda na 
mediação.  

  

Sobre os convidados: 

Durvile Cavalcanti 

Formado em arquitetura, trabalha com fotografia na cidade de São Paulo. 

O foco de seu trabalho é a Fotografia de Paisagem. Suas preferências são tanto as cenas 
urbanas, garimpadas nas ruas das grandes cidades, como também as paisagens menos 
civilizadas ou ainda mais remotas. Céu e água, muitas vezes, passam de coadjuvantes a 
protagonistas das cenas. Suas fotografias são recortes que buscam reproduzir com acuidade 
a singularidade do momento. Desta maneira, as imagens se tornam objeto posterior de 
investigação não a possibilidade de ver, mas de rever. Em 2015, foi selecionado pelo Museu 
da Imagem e do Som SP para o Nova Fotografia com a exposição Vivendo do Mar. 

  

Flavia Helena Rodrigues Vieira 

Flávia Vieira 

Com formação em psicologia pela UNESP de Assis (1992), é gestora cultural desde 2007, 

trabalha com segmentos da cultura japonesa, parte administrativa da Secretaria Municipal 

da Cultura, organização de eventos variados como festivais de dança, Virada Cultural, 

Carnaval, concursos de miss, entre outros além de integrar alguns conselhos municipais e 

gerenciar o programa do Pontos MIS em Marília desde 2017. 

 

 



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. 

 

 

OFICINAS ONLINE 

 

“Por um cinema popular: Leon Hirszman, política e resistência com Reinaldo Cardenuto” 

AO VIVO 

Data:  18, 20 e 25 de julho 

Horário: 18h30 as 20h30 

Ingresso: gratuito 

Duração: 6 horas   

Classificação: LIVRE 

Público-alvo:  

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

hirszman-politica-e-resistencia-com-reinaldo-cardenuto__1628302   

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

 

Sinopse: 

Por meio de reflexões sobre a história política e cultural do Brasil entre os anos 1960 e 1980, o curso 

analisa partes da trajetória artística de Leon Hirszman, um dos principais realizadores do movimento 



conhecido como Cinema Novo. Cineasta de tradição realista, cuja obra transitou entre a militância 

política, a cultura popular e o apuro estético, Hirszman dirigiu filmes que propuseram leituras críticas 

em torno das heranças autoritárias do país. Como artista que atualizou constantemente suas práticas 

de engajamento, que buscou um cinema em diálogo com amplo público, sua trajetória foi marcada 

pelo envolvimento com a resistência cultural em oposição à ditadura militar existente no Brasil entre 

1964 e 1985. Durante o curso, serão comentados filmes como Pedreira de São Diogo (1962), S. 

Bernardo (1972-74), Partido alto (1976-82), ABC da greve (1979-90) e Eles não usam black-tie (1981). 

 

Sobre o oficineiro: 

Reinaldo Cardenuto é Professor Adjunto do Departamento de Cinema e Vídeo da 

Universidade Federal Fluminense e possui doutorado em Meios e Processos Audiovisuais 

(ECA-USP). Dentre suas publicações, destaca-se o livro Por um cinema popular: Leon 

Hirszman, política e resistência (Ateliê Editorial, 2020, finalista do prêmio Jabuti). Em 2016, 

dirigiu o documentário Entre imagens (intervalos) e organizou o livro Antonio Benetazzo, 

permanências do sensível. No ano de 2019, em parceria com o Laboratório Universitário de 

Preservação Audiovisual (LUPA) da UFF, realizou uma reconstituição do filme desaparecido 

Acabaram-se os otários (1929), comédia originalmente dirigida por Luiz de Barros. Docente 

do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual (PPGCine) da UFF, também atua 

como coordenador editorial da revista acadêmica C-Legenda. 

 

 

“Linguagem audiovisual com ênfase em montagem” 

AO VIVO 

Data:  19, 21 e 22 de julho (ainda a confirmar) 

Horário: 19h as 21h 

Ingresso: gratuito 

Duração: 6 horas   

Classificação: LIVRE 

Público-alvo:  

Inscrições gratuitas online através do link: 

https://organizador.sympla.com.br/evento/preview/9d88a48f4778fa90d58302934128357

2  

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

https://organizador.sympla.com.br/evento/preview/9d88a48f4778fa90d583029341283572
https://organizador.sympla.com.br/evento/preview/9d88a48f4778fa90d583029341283572


 

Sinopse:  

O que está oficina propõe é oferecer ao participante as principais linhas teóricas da linguagem 

audiovisual com ênfase em montagem. Desta forma o participante vai conhecer as teorias 

mais importantes bem como compreender suas aplicações práticas na realização de obras 

audiovisuais.   

 

Sobre a oficineira: 

Denise Szabo é documentarista e gestora cultural, tendo como foco filmes que abordam a 

memória, as questões ambientais e a valorização da ciência e do conhecimento. É também 

educadora e forma futuros profissionais do audiovisual desde 2013. Dentre suas principais 

obras estão o documentário Cartas para Cecília, premiado como melhor direção no Santos 

Film Fest,  Águas Passadas e o projeto “Resgates”, que consiste em dois documentários 

baseados em depoimentos dos moradores mais antigos das Regiões dos bairros Heliópolis, 

Sacomã, Ipiranga e da região do ABC paulista. Atualmente está à frente da Ibirá Cultural. 

 

Programação presencial| Filmes 

 

 

Mostra Borboletas no estomago! 

A garota rosa shocking (1986) 

dir. : Howard Deutch 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração: 1h36min 



Ano: 1986 

Classificação etária:  livre 

Sinopse: Comédia romântica onde uma jovem vive as descobertas da adolescência, dilemas 

vividos em diferentes círculos sociais e a difícil escolha entre as afeições de namorar seu amor 

de infância ou um playboy rico. 

 

Licorice Pizza (2021) 

dir. : Paul Thomas Anderson 

Pais de produção: Estados Unidos e Canadá 

Tempo de duração: 2 h 13 min 

Ano: 2021 

Classificação etária:  14 anos 

Sinopse: Indicado ao Oscar de 2022 como melhor filme, narra a história de jovem casal, ela 

com 25 e ele com 15, que passam pela experiência do primeiro amor e desventuras 

profissionais. Filme embalado por ótima trilha sonora.  

 

O Clube dos Cinco (1985) 

dir. : John Hughes 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração: 1h 37min 

Ano: 1985 

Classificação etária:  14 anos 

Sinopse: Cinco alunos sem nada em comum, enfrentando uma detenção de sábado juntos na 

biblioteca do ensino médio. Às 7 da manhã, eles não tinham nada a dizer, mas às 4 da tarde, 

eles abriram suas almas um para o outro e se tornaram bons amigos. Para o mundo exterior 

eles eram simplesmente um Nerd, um Atleta, uma Esquisita, uma Princesinha e um Criminoso, 

mas um para o outro, eles sempre seriam o Clube dos Cinco. 

 

Quase Famosos (2000) 



dir. : Cameron Crowe 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração:2h 2min 

Ano: 2000 

Classificação etária:  12 anos 

Sinopse: Um garoto do ensino médio tem a oportunidade de escrever para a revista Rolling 

Stone sobre uma nova banda de rock que ele está acompanhando em sua turnê. 

 

Mostra de outros mundos 

Em Busca da Terra do Nunca (2004) 

dir. : Marc Forster 

Pais de produção: Estados Unidos e Reino Unido 

Tempo de duração: 1 h 46 min 

Ano: 2004 

Classificação etária: livre 

Sinopse: Conto biográfico sobre o período em que o escritor J. M. Barrie conviveu com uma 

viúva e seus quatro filhos. O episódio deu origem à narrativa original do clássico "Peter Pan", 

que surgiu inicialmente como uma peça cujo roteiro fala sobre as aventuras de um grupo de 

crianças que não têm vontade de crescer. Com o sucesso de seu trabalho, Barrie vê o carinho 

e a amizade para com a família alcançar um nível que jamais imaginou. 

 

Alice no país das maravilhas (1951) 

dir. : Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske e Jack Kinney 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração: 1 h 15 min 

Ano: 1951 

Classificação etária:  livre 



Sinopse: Em uma tarde, a jovem Alice segue um Coelho Branco, que desaparece em uma toca 

de coelho próxima. Seguindo-o rapidamente, ela cai na toca - e entra no mundo alegre e 

confuso do País das Maravilhas! Músicas memoráveis e aventuras extravagantes destacam a 

jornada de Alice, que culmina em um encontro maluco com a Rainha de Copas - e seu exército 

de cartas de baralho! 

 

As Crônicas de Nárnia - O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa (2005) 

dir. : Andrew Adamson 

Pais de produção: Reino Unido e Estados Unidos 

Tempo de duração: 2 h 23 min 

Ano: 2005 

Classificação etária: 10 anos  

Sinopse: Quatro crianças viajam através de um guarda-roupa para a terra de Nárnia e 

aprendem sobre seu destino para libertá-lo com a orientação de um leão místico. 

 

Fantasia (1940) 

dir. : James Algar 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração: 2h 5min 

Ano: 1940 

Classificação etária: livre  

Sinopse: Um clássico da animação, inovador e revolucionário de Walt Disney, combinando 

obras-primas da música clássica com visuais imaginativos, apresentado com Leopold 

Stokowski e a Orquestra da Filadélfia. As oito sequências de animação são peças coloridas, 

impressionantes, fluidas, abstratas e muitas vezes surrealistas. Eles incluem o mais famoso 

de todos, "O Aprendiz de Feiticeiro", de Paul Dukas, com Mickey Mouse como o personagem-

título lutando contra vassouras carregando infinitos baldes de água. Também estão incluídas 

a "Toccata and Fugue in D Minor" de J.S. Bach; a "Suíte Quebra-Nozes" de Tchaikovsky; 

dinossauros e vulcões em "A Sagração da Primavera" de Stravinsky; a deliciosa "Dança das 

Horas" de Ponchielli com hipopótamos dançantes, crocodilos, avestruzes e elefantes; e a 

sombria e apocalíptica "Night on Bald Mountain" de Mussorgsky. 



 

Mostra 70 de Gus Van Sant 

Gênio Indomável (1997) 

dir. : Gus Van Sant 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração: 2 h 6 min 

Ano: 1997 

Classificação etária:  14 anos 

Sinopse: Will é um rapaz brilhante e tem um grande talento para a matemática, mas trabalha 

como faxineiro em uma famosa universidade. O psicólogo Sean Maguire o ajuda a formar sua 

identidade e lidar com as emoções, direcionando-o na vida. 

 

Milk (2008) 

dir. : Gus Van Sant 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração: 2 h 8 min 

Ano: 2008 

Classificação etária:  16 anos 

Sinopse: Em 1972, Harvey Milk muda-se de Nova York para São Francisco. Milk, determinado 

a fazer algo importante em sua vida, abre uma loja de câmeras no distrito de Castro e ajuda 

a transformar a área em um ponto de encontr. Em 1977, ele se torna o primeiro homossexual 

assumido em um cargo público, eleito para o Conselho de Supervisores. Milk logo estabelece 

uma difícil relação profissional com Dan White, o homem que iria acabar com sua vida. 

 

Terra Prometida (2012) 

dir. : Gus Van Sant 

Pais de produção: Estados Unidos  

Tempo de duração: 1 h 46 min 



Ano: 2012 

Classificação etária: 12 anos  

Sinopse: Steve Butler (Matt Damon) é um vendedor corporativo com reputação de obter 

resultados. Quando a empresa para a qual ele trabalha elabora planos de perfuração de gás 

natural em uma comunidade agrícola economicamente deprimida, Steve e sua parceira 

(Frances McDormand) tentam convencer os moradores locais de que eles têm a oportunidade 

de lucrar com o projeto. No início, os moradores são acolhedores, mas quando o venerável 

professor Frank Yates (Hal Holbrook) faz objeção, os moradores preocupados Dustin (John 

Krasinski) e Alice (Rosemarie DeWitt) ajudam a lançar uma campanha de base eficaz contra a 

perfuração. 

 

Psicose (1998) 

dir. : Gus Van Sant 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração: 1 h 45 min 

Ano: 1998 

Classificação etária:  18 anos 

Sinopse: Psicose é um filme americano de 1998 dirigido por Gus Van Sant. Trata-se de uma 

refilmagem do filme clássico de Alfred Hitchcock. 

Marion rouba uma grande quantia de seu patrão e foge da cidade, eventualmente parando 

em um motel remoto. Lá, ela é servida por Norman Bates, uma pessoa muito estranha, mas 

dócil, que ela sempre escuta discutindo com sua mãe controladora. Marion é brutalmente 

assassinada após aquela noite; Norman encontra e esconde o corpo. Quando um detetive e 

a irmã de Marion visitam o motel para investigar, eles descobrem a terrível verdade. 

 

Elephant (2003) 

dir. : Gus Van Sant 

Pais de produção: Estados Unidos 

Tempo de duração: 1h21m 

Ano: 2003 



Classificação etária:  16 anos 

Sinopse: Uma história sobre dois estudantes do ensino médio, Alex (Alex Frost) e Eric (Eric 
Deulen), dois amigos próximos e estudantes em um subúrbio de Portland, que calmamente 
planejam e executam uma execução em massa de seus colegas de classe e administradores 
escolares no curso de um dia. Eric e Alex são aparentemente comuns e fazem parte da 
estrutura da escola e de sua variedade de ações estudantis. Na verdade, é difícil distingui-los 
de todos os outros alunos. Alex toca piano clássico enquanto Eric joga videogame. Eles 
assistem calmamente a programas nazistas na TV e compram armas de fogo pela Internet. 
Eles parecem tão comuns e interessantes quanto qualquer um dos outros alunos. Eles 
elaboram analiticamente planos para sua matança impiedosa, indicando que têm bombas e 
ordenanças suficientes para durar a tarde. Eles andam pela escola, matando vários de seus 
colegas da escola, e não há resgate das autoridades. 

 

 

Programação presencial| Oficinas 

  

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

PRESENCIAL 

Temática: Cinema brasileiro 

Ingresso:  gratuito 

Duração: 4 horas 

Classificação: 14 anos 

Público-alvo: Todos os interessados 

Cidades que irão receber: Ilha Solteira, Pereira Barreto, Santa Fé do Sul, Ouroeste e 
Votuporanga 

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. 
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Oficina | EncenaSom: oficina de podcast ficcional com Lucas Néia 

PRESENCIAL 

Temática: Som 

Ingresso:  Grátis 

Duração: 4 horas 

Classificação: 16 anos 

Público-alvo: Interessados no assunto 

Cidades que irão receber: Araçatuba, Birigui, Buritama, Lins e Getulina 

Inscrições presenciais via cidades 

SINOPSE 



A oficina EncenaSom é destinada ao público interessado na produção de podcasts de ficção – 

especialmente atores, músicos, escritores e outros artistas, iniciantes ou não. Após 

mergulharem nos meandros da gramática sonora e dos sentidos da escuta por meio de 

exercícios que potencializarão uma abordagem criativa dos sons, os participantes terão a 

oportunidade de se engajar na realização de um pequeno “filme acústico” que tratará de 

alguma curiosidade, lenda ou mito da cidade – ou outro tema ao gosto do grupo. 

Posteriormente, o trabalho colaborativo desenvolvido no decorrer da atividade passará pelos 

processos de montagem e edição e será disponibilizado no Spotify, no Google Podcasts, no 

SoundCloud e nas demais plataformas do programa Pontos MIS. 

SOBRE O OFICINEIRO 

Roteirista, dramaturgo e diretor teatral. Doutorando em Ciências da Comunicação pela Escola 
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Bacharel em Artes Cênicas 
pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Pesquisador do Centro de Estudos de 
Telenovela (CETVN/ECA-USP) e do Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva 
(OBITEL). Em 2019, foi um dos dez finalistas do Concurso de Roteiros de Piloto de Série do VII 
Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (FRAPA). Em 2018, assinou a dramaturgia do 
espetáculo Trans(in)lúcido, realizado pela Cia. Suspeita de Teatro e apresentado no Festival 
Satyrianas, em São Paulo/SP. Em 2017, a serviço da produtora angolana Envolve Lda, integrou 
a sala de roteiro da série de TV O Game. Em 2015, participou de Master Class promovida pelo 
autor Aguinaldo Silva – curso no qual foram criados a sinopse e o primeiro capítulo da 
telenovela O Sétimo Guardião, produzida e exibida pela Rede Globo entre 2018 e 2019. Em 
2013, escreveu, dirigiu e produziu a peça radiofônica As Rubianadas, resultado de trabalho de 
conclusão do curso de Artes Cênicas da UEL. Entre 2012 e 2014, dirigiu outras quatro peças 
de teatro encenadas na cidade de Londrina/PR. 
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Oficina | Documentários em video digital com Lucas Gervilla 

PRESENCIAL 

Temática: Produção de filmes 

Ingresso:  Grátis 

Duração: 4 horas 

Classificação: 14 anos 

Público-alvo: Interessados no assunto 

Cidades que irão receber: Itatiba 

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 

Lucas Gevilla é 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 primeiro longa-metragem. Em 2018, foi comissionado pelo Canal Futura para 

a produção do seu sétimo curta-metragem: “Edmur e o Caminhão”. 
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Oficina | Stop Motion - Portinari - A infância em movimentos com Marta Russo 

PRESENCIAL 

Temática: Stop Motion 

Ingresso:  Grátis 

Duração: 4 horas 

Classificação: Livre 

Público-alvo: Interessados no assunto 

Cidades que irão receber: Embu das Artes, Campos do Jordão, Monteiro Lobato, São Bento 
do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal 

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. 

SOBRE O OFICINEIRA: 

Formada em Artes Visuais e Pós-graduada em Educomunicação na ECA-USP. 

Desde 2001 coordena oficinas de animação Stop Motion em Escolas, SESCs, Casas de Cultura 

e ONGs.Oficineira de Animação Stop Motion no Programa PONTOS MIS (Museu da Imagem e 

do Som) desde 2014.Participou do Congresso Internacional de Direitos da Infância (Espanha) 

apresentando trabalho: Stop Motion " Protagonismo, Comunicação e 

Ludicidade".Coordenação de Oficinas Stop Motion para professores – SESCOOP Estado de São 

Paulo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) e em Escolas Públicas.Coordenou Oficinas de Animação no Congresso Internacional 

de Educação – Fundação Telefônica e CENPEC (Centro de Pesquisa e Estudos em Educação, 

Cultura e Ação Cultural).Coordenação de Oficinas de animação no V Encontro de 

Educomunicação USP/NCE (Núcleo de Comunicação e Educação).Coordenação de Oficinas de 

Animação – Stop Motion ANIMA ECOS (Ensino de Educação Ambiental através da animação) 

no CEFOPEA - Centro de Formação Profissional e Educação Ambiental. Coordenação de 

Oficina de Vídeo – CEBRAP Centro Brasileiro de Análise e Planejamento – Projeto Dar Voz aos 

Jovens. Produtora e Relações Públicas da Mauricio de Sousa Produções, atuou junto às 

escolas ensinando sobre Desenho Animado e Histórias em Quadrinhos.Como redatora 

colaborou na revista Sítio do Picapau Amarelo da Editora Globo. Produziu curtas metragens, 

filmes publicitários e programas educativos para TV. 
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Oficina | Anita Malfatti – Oficina de Enquadramento e Composição Fotográfica – 
Desobedecendo às Regras com Melissa Szymasnki 

PRESENCIAL 

Temática: Fotografia 

Ingresso:  Grátis 

Duração: 4 horas 

Classificação: 15 anos 



Público-alvo: Interessados no assunto 

Cidades que irão receber: São Bernardo do Campo e Americana 

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. 
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Oficina | Conexões fotográficas com Natália Tonda 

PRESENCIAL 

Temática: Fotografia 

Ingresso:  gratuito 

Duração: 4 horas 

Classificação: 16 anos 

Público-alvo: Todos os interessados 

Cidades que irão receber: São Pedro do Turvo, Ourinhos, Timburi, Taguaí, Itaberá, Itararé 

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. 
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Oficina | Vivência Curta com Lucas Gervilla e Giuliana Monteiro 

PRESENCIAL 

Temática: produção de curta  

Ingresso:  gratuito 

Duração: 26 horas 

Classificação:  18 anos 

Público-alvo: Todos os interessados 

Cidade que irá receber: Santos   

Inscrições online: https://forms.office.com/r/xq4B28gfHt  

SINOPSE 

Uma vivência imersiva no processo de construção de uma obra audiovisual de curta 

metragem.  

A oficina tem como ponto de partida o poema “Reforma Agrária”, da escritora santista 

Carolina Zuppo. Em sua obra, a artista propõe ao leitor em enigma em forma da palavras-

cruzadas, sua solução leva à uma outra pergunta: "O planeta que teremos dará para todos?". 

https://forms.office.com/r/xq4B28gfHt


A partir dessa provocação, os participantes da oficina serão convidados a pensarem em 

pequenas narrativas audiovisuais que possam dialogar com a indagação do poema. Podem 

ser produzidos fragmentos visuais relacionados à natureza, pessoas respondendo à pergunta 

pelas ruas de Santos ou uma linguagem experimental. 

Sobre os oficineiros: 

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 roterizou 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 estréia 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.  

Atualmente trabalha em seu primeiro projeto de longa-metragem, “Estrada para Livramento” 

que recebeu o Spike Lee Fund award para desenvolvimento em 2015. Giuliana também está 

em finalização com seu primeiro projeto de longa metragem documental, o filme “Bento”.   

Lucas Gevilla é 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 primeiro longa-metragem. Em 2018, foi comissionado pelo Canal Futura para 

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

Programação presencial| Oficinas 

 

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: Guararema 

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. 
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Oficina | Edição de dublagem com Ítalo 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: Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, Descalvado, 
Pirassununga e Santa Rosa do Viterbo 

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 

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. 
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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. 
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Oficina | Beleza Americana - Treinando o olhar - núcleo Educativo do MIS – SP| Parceria 
SISEM 

PRESENCIAL 

Temática: fotografia  

Ingresso:  Grátis 

Duração: 2h30 dia 06/08 

Classificação: Livre 

Público-alvo: Interessados no assunto 

Cidades que irão receber: Botucatu 

Inscrições presenciais via cidade 

SINOPSE 

Como tirar melhores fotos. Como o exercício do olhar fotográfico pode nos ajudar a produzir 

imagens melhores? Passando por diversas imagens, discutiremos como regras de composição 

foram aplicadas ou suprimidas pelos fotógrafos e o motivo destas escolhas.  O encontro será 

finalizado com uma proposta prática. 
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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. 
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PROJETO Exposição | Metrópolis 

PRESENCIAL 

Data:  15/07/2022 a 18/09/2022 

Horário:  
Ingresso: gratuito  



Classificação: livre 

Local: MISS - Museu da Imagem e do Som de Santos 

Av. Senador Pinheiro Machado, 48 - Vila Matias, Santos - SP, 11075-000 

 

Metrópolis, tributo ao filme mudo "Metrópolis" de 1927 dirigido por Fritz Lang, propõe uma 
nova interpretação da cidade de São Paulo a partir da sobreposição de conhecidas 
construções e projetos urbanísticos criando imagens caóticas e densas que gradualmente 
transformam concretos e sólidos em estruturas transparentes. 
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PROJETO Exposição | Beleza Americana | Parceria SISEM 

PRESENCIAL 

Data:  29/07/2022 a 30/09/2022 

Horário: qua a sex: 08h30 às 17h / sáb. dom. e feriado: 11h às 17h 

Ingresso: gratuito  
Classificação: livre 

Local: Pinacoteca Fórum das Artes - Sala 2- Piso MAC 

            Rua: General. Telles, 1040 - Centro, Botucatu – SP 

 



"Apesar de ser brasileira frequento Miami todos os anos desde o início dos anos 90 e 

sempre observei a maneira como a beleza era tratada. 

Ao ir ao supermercado me chamava atenção as unhas da cobradora do caixa, eram enormes 

e exigiam o auxílio de um lápis ou pinça para “pescar” o dinheiro. 

Os cílios também postiços foram evoluindo ao longo destes anos chegando então às praias 

ao invés do protetor solar. 

Os cabelos então, um capítulo à parte, coloridos, postiços, amarrados, soltos, combinando 

com a cor do mar. Tudo é válido. 

Ao ir para a praia verifiquei que o que valia para a cidade também valia para a praia. 

Foi quando me interessei por esta sociedade, em sua maioria de classe média, miscigenada 

vivendo democraticamente onde a exposição pessoal se aproxima de Holywood de maneira 

exagerada. 

Como uma pessoa que vive em um país de muitas desigualdades e que passa por um 

período conturbado em que a esperança de viver um futuro digno para todos se sente 

ameaçada, invejei este sonho americano que segundo James Truslow Adams 'a vida deveria 

ser melhor, mais rica, mais completa e com oportunidades para todos, baseada em suas 

habilidades ou conquistas." 

Nota da artista. 
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