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‘Cinema x Teatro’ encerra programação de 

outubro do Projeto Oficina da ELCV 
Oficina terá transmissão ao vivo pela plataforma Zoom; 

inscrições gratuitas são via Sympla 

 

Compartilhar 

Escola Livre de Cinema e Vídeo 

Crédito: Angelo Baima/PSA 
 
O curso ‘Cinema x Teatro - Paralelos entre as linguagens e suas implicações no trabalho 
do ator’, com Vanise Carneiro, encerra a programação de outubro do Projeto Oficina, 
parceria da Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) de Santo André com o Museu da 
Imagem e do Som. As atividades serão nos dias 25, 27 e 29, das 19h às 21h, com 
transmissão ao vivo pela plataforma Zoom. Inscrições gratuitas via Sympla. 
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A oficina ‘Cinema x Teatro - Paralelos entre as linguagens e suas implicações no trabalho 
do ator’, com Vanise Carneiro, traçará paralelos entre as duas linguagens enfocando de 
que forma suas particularidades interferem diretamente no trabalho do ator. A partir da 
análise 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. 

Para Santo André serão oferecidas 50 vagas para a 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 

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. 
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