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Secretaria de Cultura realizará O�cina gratuita de
Cinema

 

No dia 27 de junho a Secretaria Municipal de Cultura da Estância

Turística de Santa Fé do Sul (SP) promoverá mais uma O�cina do

Ponto Mis, a “Cine Camiseta, Cinema de ontem e sempre”, com o

cineasta Diaulas Ullysses.

A o�cina é uma Vivência cinematográ�ca lúdica para crianças e

adultos, com a demonstração 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,

re�etir e discutir sobre a história do cinema, que começou

GERAL (HTTP://CORREIOSANTAFE.COM.BR/NOTICIAS/GERAL)

 13 JUN 2019  8 ()

Mais Lidas

(http://correiosantafe.com.br/notic

54-anos-comete-suicidio-por-enfo

em-santa-fe-1086.html)

Mulher de 54 anos comete suicíd
enforcamento em Santa Fé
(http://correiosantafe.com.br/no
de-54-anos-comete-suicidio-por
enforcamento-em-santa-fe-1086

ACESSAR CONTA (/LOGIN)     OUVIR A RÁDIO O JORNAL (/) ANUNCIE (/ANUNCIE) CONTATO (/CENTRAL-DE-ATENDIMENTO)

(http://correiosantafe.com.br/)

INÍCIO O JORNAL EVENTOS  VÍDEOS ASSINE NOTÍCIAS  SUGESTÃO DE REPORTAGEM

CENTRAL DE ATENDIMENTO

(http://sbrbomretiro.com.br/)

http://correiosantafe.com.br/
http://correiosantafe.com.br/noticias
http://correiosantafe.com.br/noticias/geral
http://correiosantafe.com.br/noticia/secretaria-de-cultura-realizara-oficina-gratuita-de-cinema-1481.html
http://correiosantafe.com.br/noticias/geral
http://correiosantafe.com.br/noticia/secretaria-de-cultura-realizara-oficina-gratuita-de-cinema-1481.html
http://correiosantafe.com.br/noticia/mulher-de-54-anos-comete-suicidio-por-enforcamento-em-santa-fe-1086.html
http://correiosantafe.com.br/noticia/mulher-de-54-anos-comete-suicidio-por-enforcamento-em-santa-fe-1086.html
http://correiosantafe.com.br/login
javascript:abrir_player_popup();
http://correiosantafe.com.br/
http://correiosantafe.com.br/anuncie
http://correiosantafe.com.br/central-de-atendimento
http://correiosantafe.com.br/
http://correiosantafe.com.br/
http://correiosantafe.com.br/o-jornal
http://correiosantafe.com.br/eventos
http://correiosantafe.com.br/videos
http://correiosantafe.com.br/assine
http://correiosantafe.com.br/noticias
http://correiosantafe.com.br/sugestao-de-reportagem
http://correiosantafe.com.br/central-de-atendimento
http://sbrbomretiro.com.br/


17/06/2019 Secretaria de Cultura realizará Oficina gratuita de Cinema | Jornal Correio Santa Fé

correiosantafe.com.br/noticia/secretaria-de-cultura-realizara-oficina-gratuita-de-cinema-1481.html 2/4

 Facebook (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=http://correiosantafe.com.br/noticia/secretaria-de-cultura-realizara-o�cina-

gratuita-de-cinema-1481.html)

 Twitter (http://twitter.com/share?

url=http://correiosantafe.com.br/noticia/secretaria-de-cultura-realizara-

o�cina-gratuita-de-cinema-1481.html)

 Google+ (http://plus.google.com/share?

url=http://correiosantafe.com.br/noticia/secretaria-de-cultura-realizara-

o�cina-gratuita-de-cinema-1481.html)

totalmente mecânico com película, passando pelas mídias físicas

VHS/Beta, LaserDisc, DVD/Blu Ray, depois o cinema digital em HDs,

até chegar aos dias de hoje, o cinema virtual (sem mídia).

Serão 20 vagas gratuita para maiores de 10 anos, no Museu da

Imagem e do Som Radialista Arlinto Sutto, que �ca localizado no

Complexo Turístico. Os interessados em participar da O�cina devem

entrar em contato com a Secretaria de Cultura pelo telefone 3631

1422.

Conheça mais sobre o cineasta:

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: como Mostras, Festivais,

Movimento Cineclubista, Revistas e Livros; além de ministrar o�cinas

e cursos por São Paulo, ABC e interior do estado. Ajudou na

concepção e coordenação da sala de cinema "Cine Eldorado" de

Diadema – SP. Realiza desde 1995, �lmes, institucionais e

videoclipes.
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