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Pontos MIS: Oficina de Cine Camiseta

A parceria do Museu da Imagem e Som com a Prefeitura Municipal da Estância de
Cananéia traz mais uma oficina do PONTOS MIS! Participe! Dia 25 de Outubro, a partir
das 13h30, na Mansão Caiçara! São 20 vagas disponíveis,  Saiba mais sobre esse
workshop:

Oficina

Vivência cinematográfica lúdica para crianças e adultos, com a prova de um projetor de
cinema, um Super 8mm; projetando nas camisetas das pessoas. A camiseta vira uma
tela viva, aguçando a imaginação e despertando os sentidos de ver, refletir e discutir
sobre a história do cinema, que começou totalmente mecânico com película, depois
passando pelas mídias físicas VHS/Beta, LaserDisc, DVD/Blu Ray, depois o cinema do
dedo em HDs, até chegar aos dias de hoje: o cinema virtual (sem mídia).

Oficineiro

Diaulas Ullysses é cineasta, radialista, cineclubista, produtor, professor de audiovisual e
pesquisador independente de audiovisual, graduou-se no curso Gestão de Rádio e TV
Universidade Bandeirante de São Paulo e concluiu o curso de direção de cinema na
Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André. Trabalhou em diversas ações de cinema
e vídeo: uma vez que Sinais, Festivais, Movimento Cineclubista, Revistas e Livros; além
de ministrar oficinas e cursos por São Paulo, ABC e interno do estado. Ajudou na
concepção e coordenação da sala de cinema “Cine Eldorado” de Diadema – SP.   Realiza
desde 1995, filmes, institucionais e videoclipes.

Por  admin  - 23/10/2018

Pontos MIS: Oficina de Cine Camiseta



Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use.  
To �nd out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy

Close and accept

Translate »Translate »

R
eceber N

otificações

https://folha12.digital/author/admin/
https://i0.wp.com/folha12.digital/wp-content/uploads/2018/10/Cine-Camiseta-2-1-620x330-1.png?fit=620%2C330&ssl=1
http://folha12.digital/
https://folha12.digital/category/alt/
https://folha12.digital/category/baixada-santista/
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Nove+Hosting
http://painel.bitstreaming.info/ihtml5/8228
https://folha12.digital/category/suz/
https://folha12.digital/category/vale-do-ribeira/
https://automattic.com/cookies/


23/10/2018 Pontos MIS: Oficina de Cine Camiseta - Folha 12

https://folha12.digital/2018/10/23/pontos-mis-oficina-cine-camiseta/ 2/2

admin

REPORT THIS AD REPORT THIS AD

Advertisements
R
eceber N

otificações

https://folha12.digital/author/admin/

