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Projeto Oficina da ELCV oferece três
atividades em outubro
Oficinas terão transmissão ao vivo pela plataforma Zoom; inscrições gratuitas serão via Sympla

Santo André, 6 de outubro de 2021 – Em outubro o projeto Oficina, parceria da
Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) de Santo André com o Museu da Imagem e
do Som, oferece três atividades gratuitas. Nos dias 11, 13 e 15, o tema será ‘O
cinema brasileiro contemporâneo em 3 atos’ com Bruno Cucio. Nos dias 19, 21 e 22,
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‘Reciclagem de Mídias - Video Avatar’ com KaKa. E nos dias 25, 27 e 29, ‘Cinema x
Teatro - Paralelos entre as linguagens e suas implicações no trabalho do ator’ com
Vanise Carneiro. As oficinas terão transmissão ao vivo pela plataforma Zoom, sempre
das 19h às 21h. Inscrições gratuitas via Sympla.

 

A oficina ‘O cinema brasileiro contemporâneo em 3 atos’, com Bruno Cucio, visa
promover a discussão sobre o cinema nacional a partir do período da retomada nos
anos 1990 aos dias de hoje. Os encontros proporão um diálogo entre o contexto
sócio, político e cultural e as transformações estéticas que os artistas buscaram como
tentativa de representação no período. Assim, o curso passará pelo fechamento da
Embrafilme e do Ministério da Cultura em 1990, a criação da Ancine no início dos
anos 2000, o forte ressurgimento do financiamento e editais públicos, a situação
atual da produção audiovisual e diversas análises de filmes do período.

 

As atividades serão nos dias 11, 13 e 15. Classificação: 15 anos. Bruno Cucio é
graduado pela Faap em Cinema, mestre pelo 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 e curador dos festivais de
cinema XI Cinefest Gato Preto, contemplado pelo ProAC Ações de Fomento, em
2014; e Move Cine Arte, em 2012. Link de inscrição: http://l.elcv.art.br/abkm.html.

 

Vídeo Avatar – A oficina ‘Reciclagem de Mídias - Vídeo Avatar’, com Kaka, pretende
refletir sobre a questão do mundo-mídia, da subjetividade e sua produção nesse
contexto a partir de exercícios simples. O propósito é dar subsídios para os
participantes se aproximarem do contexto midiático. Para tanto, além da reflexão
também serão criadas mídias a partir de recombinação de materiais existentes e
disponíveis na internet, além de jornais e revistas. Estas produções serão a fonte para
os participantes pensarem o mundo, seu lugar nele, e nas informações que
consomem.

 

Os encontros serão nos dias 19, 21 e 22. Classificação: 16 anos. Kaka é filme-
designer, educador e programador. Seus filmes, video-instalações e textos foram
expostos em museus, galerias e mostras individuais nacionais e internacionais. Link
de inscrição: http://l.elcv.art.br/abko.html.
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Cinema x Teatro – E a última atividade de outubro será ‘Cinema x Teatro - Paralelos
entre as linguagens e suas implicações no trabalho do ator’ com Vanise Carneiro. A
oficina traçará paralelos entre as duas linguagens enfocando de que forma suas
particularidades interferem diretamente no trabalho do ator. A partir da analise da
presença do ator – corpo/imagem, no cinema e no teatro, serão abordadas questões
técnicas e estéticas, diferenças e semelhanças e a maneira como se dá a
comunicação na relação ator/câmera/espectador.

 

As atividades serão nos dias 25, 27 e 29. Classificação: 14 anos. 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 e longas-metragens e minisséries de TV. Em 2020 recebeu o Prêmio
Rota/Cabíria de melhor protagonista feminina por seu primeiro roteiro de curta-
metragem no V Rota Festival de roteiro audiovisual. Link de inscrição:
http://l.elcv.art.br/abkq.html.
 

As três oficinas terão transmissão ao vivo pela plataforma Zoom, sempre das 19h às
21h. Inscrições gratuitas via Sympla. Para Santo André serão oferecidas 50 vagas para
cada oficina. O link de acesso para as aulas será enviado automaticamente aos
inscritos no email cadastrado na ficha de inscrição. Mais informações:
cinemaevideo@santoandre.sp.gov.br.

 

A Escola Livre de Cinema e Vídeo é um projeto da Prefeitura de Santo André, por
meio da Secretaria de Cultura. O espaço oferece um curso livre e gratuito na área de
audiovisual. Trabalha com recursos digitais e com produção de baixo orçamento e
busca a vivência prática e artística desta linguagem.

 

 Serviço

 

Projeto Oficina de outubro – Parceria Escola Livre de Cinema e Vídeo e Museu
da Imagem e do Som (MIS) através dos Pontos MIS
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Nenhum comentário

500 caracteres restantes.

Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou
eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Oficina ‘O cinema brasileiro contemporâneo em 3 atos’ com Bruno Cucio, dias 11, 13
e 15, das 19h às 21h. Classificação: 15 anos. Mais informações no site da ELCV:
http://l.elcv.art.br/abkl.html. Link de inscrição: http://l.elcv.art.br/abkm.html.

 

Oficina ‘Reciclagem de Mídias - Video Avatar’, com KaKa, dias 19, 21 e 22, das 19h às
21h. Classificação: 16 anos. Mais informações no site da ELCV:
http://l.elcv.art.br/abkn.html. Link de inscrição: http://l.elcv.art.br/abko.html.
 

 

Oficina ‘Cinema x Teatro - Paralelos entre as linguagens e suas implicações no
trabalho do ator’ com Vanise Carneiro, dias 25, 27 e 29, das 19h às 21h. Classificação:
14 anos. Mais informações no site da ELCV: http://l.elcv.art.br/abkp.html. Link de
inscrição: http://l.elcv.art.br/abkq.html.

Veja também

Sacadura Cabral Vila Paranapiacaba Paranapiacaba

 Digite aqui seu comentário

https://www.jb7cidades.com.br/noticia/1238/semasa-entrega-centenas-de-brinquedos-para-criancas-da-comunidade-sacadura-cabral
https://www.jb7cidades.com.br/noticia/1237/vila-de-paranapiacaba-e-opcao-de-passeio-no-feriado-de-12-de-outubro
https://www.jb7cidades.com.br/noticia/1235/paranapiacaba-recebe-nova-sede-da-associacao-brasileira-de-bruxaria
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Semasa entrega centenas
de brinquedos para
crianças da comunidade
Sacadura Cabral

Vila de Paranapiacaba é
opção de passeio no
feriado de 12 de outubro

Paranapiacaba recebe
nova sede da Associação
Brasileira de Bruxaria

Creche Tamarutaca

Prefeitura de Santo
André inaugura creche
Tamarutaca

Santo André

Santo André/Apaba
enfrenta o Ituano no
Paulista

Licenciamento

Santo André volta a
realizar licenciamento
ambiental em área de
manancial

Sobre o município

Escola Livre de Teatro abre inscrições para
aulas remotas de 12 Terreiros de Estudo Santo
André, 18 de janeiro de 2021 - Estão abertas até
7 de fevereiro as inscrições para os interessados
em participar das aulas remotas dos 12
Terreiros de Estudo da Escola Livre de Teatro
(ELT) de Santo André. Os terreiros foram
criados em 2020, já no formato virtual, para
atuarem como um espaço de convívio e
socialização do conhecimento, onde seja
possível o estudo de outras narrativas de mundo
e a discu
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 São Bernardo do Campo - SP Atualizado às 16h37 - Fonte: Climatempo
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Mais lidas

Cidades - Há 3 dias

Vítimas do COVID 19 tem direito à Indenização

Você trabalha na área da saúde e foi vítima do COVID-19?
1

Saúde - Há 5 dias

Mauá mostra otimismo sobre repasse ao Nardini2
Cultura - Há 5 dias

Autor de Mauá lança livro marcado por tragédia, luta por sanidade e ocultismo3
Educação - Há 6 dias

Prefeito Orlando Morando vistoria obras de instalação de nova creche no Riacho
Grande

4

Cidades - Há 5 dias

Ribeirão substitui passarelas da Valdírio Prisco5



19/10/2021 22:29 Projeto Oficina da ELCV oferece três atividades em outubro

https://www.jb7cidades.com.br/noticia/1213/projeto-oficina-da-elcv-oferece-tres-atividades-em-outubro 8/11

Blogs e colunas

Famosos

Camila Cabello e banda Bastille são confirmados em Rock in Rio 2022

Drª Giselle Santos

Vítimas do COVID 19 tem direito à Indenização

Tecnologia e Games

Álbum: WALL-E, Matrix e outros grandes filmes sobre tecnologia

Turismo e Lazer

Cidades do Interior oferecem passeios com colheita de fruta no pé

https://www.jb7cidades.com.br/blogs-e-colunas
https://www.jb7cidades.com.br/noticia/1249/camila-cabello-e-banda-bastille-sao-confirmados-em-rock-in-rio-2022
https://www.jb7cidades.com.br/noticia/1248/vitimas-do-covid-19-tem-direito-a-indenizacao
https://www.jb7cidades.com.br/noticia/1221/album-wall-e-matrix-e-outros-grandes-filmes-sobre-tecnologia
https://www.jb7cidades.com.br/noticia/1192/cidades-do-interior-oferecem-passeios-com-colheita-de-fruta-no-pe
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Municípios

 Publicar anúncio

 Rio Grande da Serra - SP

Prefeitura segue com renovação da sinalização de trânsito pelo município

 São Caetano do Sul - SP

São Caetano é a cidade mais segura do Brasil

 Diadema - SP

Sábado marca reabertura dos eventos em Diadema

 Mauá - SP

Mauá ilumina de rosa Prefeitura e Hospital Nardini para alertar sobre prevenção do
câncer de mama

 Classificados

https://www.jb7cidades.com.br/municipios
https://www.jb7cidades.com.br/classificados
https://www.jb7cidades.com.br/classificados/publicar
https://www.jb7cidades.com.br/noticia/1260/prefeitura-segue-com-renovacao-da-sinalizacao-de-transito-pelo-municipio
https://www.jb7cidades.com.br/noticia/1259/sao-caetano-e-a-cidade-mais-segura-do-brasil
https://www.jb7cidades.com.br/noticia/1258/sabado-marca-reabertura-dos-eventos-em-diadema
https://www.jb7cidades.com.br/noticia/1257/maua-ilumina-de-rosa-prefeitura-e-hospital-nardini-para-alertar-sobre-prevencao-do-cancer-de-mama
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Nenhum item cadastrado. Seja o primeiro a anunciar algo em nosso site!

Enquete

O que voces estão achando da saúde de São Bernardo do Campo
Total de 6 votos até agora

Votar

Ótima
66,67% (4 votos)

Boa
33,33% (2 votos)

Ruim
0% (Nenhum voto)
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