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[ A Associação Clichés Urbains ]

// A fotografia ao serviço da educação e da cidadania

A associação Clichés Urbains oferece desde 2008 ofi-
cinas e atividades fotográficas aos jovens mora-
dores do bairro Flandre, no 19° distrito do Paris.

Este bairro, classificado como «prioritário» pelas polí-
ticas públicas municipais é o mais jovem de Paris. 
Densamente povoado por comunidades de origens
diversas, que na sua maioria vivem em condições 
precárias o modestas, este bairro conhece os
problemas endémicos dos subúrbios franceses.

Baseados em uma pedagogia lúdica e uma
abordagem de proximidade, as oficinas e atividades
procuram alcançar os seguintes objetivos:

- Porpor uma iniciação às artes e técnicas da ima-
gem para um público jovem que não tem sempre aces-
so a uma educação artística e cultural, abordando tam-
bem assuntos e noções de civismo e cidadania (meio 
ambiente, laïcidade, liberdades fundamentais...);

- Despertar a curiosidade dos participantes, que 
aprendem a olhar e ganham confiança ao descobrir
como realizar imagens criativas e divertidas e
como transformar a realidade através da câmera (oficinas 
de câmera pinhole, panorâmica, light graff, distorções...);

- Fotografar com cuidado e carinho os mora-
dores e lugares do cotidiano e, sempre que for pos-
sível, expor as fotografias produzidas para testemu-
nhar da beleza intensa e das riquezas de um bairro
que, muitas vezes, desconhece o seu próprio valor.
Inspirado na tradição do estúdio africano, o estúdio
móvel Clichés Urbains realiza retratos de moradores em 
vários fundos: tecidos wax, fotos, cenários...;

- Criar laços sociais, contribuir a aumentar a autoestima dos
moradores jovens e velhos, valorizar a imagem do
bairro, participar da sua convivialidade, em prol do respeito
mútuo e da cidadania (exposições e performances).
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[ A Associação Clichés Urbains ]

// Os nossos objetivos

- Incentivar um olhar novo sobre o bairro Flandre e seus moradores;

- Possibilitar o encontro de jovens oriundos dos vários conjuntos habitacionais do bairro 
e trabalhar juntos com os valores de respeito mútuo e cidadania;

- Trabalhar em conjunto com os atores locais e a municipalidade para realizar implemen-
tar ações culturais e favorecer uma boa dinâmica na vida do bairro;

- Desenvolver projetos artísticos, sociais e solidários no exterior, em relação com o bair-
ro.
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[ Oficinas e Estágios ]

// Oficinas semanais locais

- Uma equipe de profissionais do setor cultural e da foto-
grafia.

- Iniciação ás variadas técnicas fotográficas 
(analógica, digital, pinhole, panorâmica...).

- Práticas lúdicas e originais (colagem, lightgraff, estudio 
fotográfico).

- Captura de imagens no exterior : o bairro consitui o 
cenário de muitos passeios e exercícios fotográficos.

- No final do ciclo, cada aluno recebe uma sele-
ção das imagens produzidas durante as oficinas e 
uma exposição itinerante apresenta aos moradores 
o trabalho realizado pelos jovens no/sobre o bairro.

Niamey, 7 anos - Oficinas 2016 - «Natureza na cidade»
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As oficinas acontecem durante o período escolar na sede da associação e nas escolas do bairro 
Flandres/Aubervilliers. Elas são gratuitas e abertas a todas as crianças do ensino fundamental.



[ Oficinas e Estágios ]

// Estágios durante as férias escolares

Em parceria com o programa “Ville Vie Vacances” («Cidade, Vida, Férias»), 
implementado pelos EDL, e com o apoio de artistas profissionais e especialistas, 
a associação oferece estágios de iniciação às práticas audiovisuais profissionais. 
De uma duração de uma semana, eles acontecem durantes as férias escolares e 
se destinam ao público jovem entre 12 e 18 anos. Eles promovem a abordagem 
de temáticas de sociedade e o aprendizado da reflexão, da construção e da di-
fusão de um discurso audível.

. Reportagens
. Foto, Som, Vidéo
. Práticas criativas
. Criação de blogs

. Temáticas da cidadania

Curso «Comunicação digital e meio ambiente»  - 2016
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// O Estúdio Clichés
Inspirado pela tradição fotográfica africa-
na, o estúdio móvel da associação propõe 
aos moradores a realização de retratos por 
profissionais com escolha de vários cenários 
de fundo. Os retratos são imprimidos 
na hora ou disponibilizados na internet.

// Exposições
Os retratos realizados pelo estúdio móvel são impressos em formato e expostos ao ar livre no bairrogrande para serem 
afixados ao ar livre pelo bairro, durante exposições ou happenings apoiados pelos nossos parceiros (projeto Inside/Out do 
JR, associações de bairro, poder público). 

Biodiversité - Village de la Récup - 2016 Festa Curial - Junho 2013

Exposição para a inauguração do novo distrito Michelet 
Paris 19 - Julho 2013

Exposição rua Archereau - partido do bloco Paris 19 
- 2011

Exposição anti-desperdício praça do município 
Semana da SERD - Paris 19 - 2016

[ Atividades Artísticas e Sociais nos Bairros ]
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Durante o ano, a associação realiza reportagens fotográficas sobre os eventos festivos e os encontros orga-
nizados pelos atores locais.

Les souffleurs na Orgues de Flandre - Inverno 2016Desfile «Les Couleurs de Pont de Flandre» - Agosto 2016

Refeição compartilhada - Orgues de Flandre - Julho 2014

[ Reportagens e Documentação ]
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inauguração do distrito Michelet - Julho 2013



[ Oficinas Solidárias no Exterior ]

Desde 2011, Clichés Urbains oferece oficinas fotográficas solidárias no exterior, 
em parceria com associações locais.

Desde Bamako ao Rio de Janeiro passando Cape Town, ensinamos de forma 
lúdica as bases da fotografia e propomos aos jovens uma iniciação às diversas 
técnicas criativas e fáceis de reproduzir : light graff, pinhole (feita com uma 
lata), panorâmica etc. 

Cada viagem é também a ocasião de criar laços entre o jovem público pari-
siense de Clichés Urbains e os jovens de outros países, de incentivar as curio-
sidades, de desenvolver trocas, abrir os horizontes e os possíveis, promover a 
consciência da semelhança.

ATI - Orfanato Falatow 
Bamako - 2011

Festa de natal, Manenberg, 2012 Audrey, Dillon, Keith, Theslin, Fatima 
Manenberg (Cape Town) - África do Sul - 2012

- 10 -



[ No Brasil Particularmente ]

Ligada ao Brasil desde o inicio, a associação promove desde 2013 oficinas para os jovens das fave-
las do centro do Rio de Janeiro e do Minas Gerais, em parceria com associações locais e instituições 
francesas no país. 

Como em Paris, a associação trabalha numa lógica de valorização dos bairros e de seus moradores, 
com atividades variadas, retratos de moradores e exposições no espaço público. 

Imaginadas como diálogos entre os públicos parisiense e brasileiro, essas atividades constituem 
também ocasiões de fazer viajar o 19° distrito de Paris e seus artistas.

João-Pablo, Gleice e Francislady -
Rio de Janeiro - 2013

Pinhole - Lavras Novas, MG - 2016

Studio - Rio de Janeiro - 2014
(Street Art do Myriam Maxo 

& les couleurs du Pont de Flandre)
- Paris 19

Rio de Janeiro - 2014
(Street Art do Da Cruz) - Paris 19
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[ Na Imprensa ]

« Na ocasião de Paris-Plages, transportem-se durante um instante na praia brasileira mais famosa do mundo 
graças a Clichés Urbains! Para brincar em família o tempo de uma foto, venham participar da nova atração de 
Paris-Plages! Com a ajuda de alguns acessórios, um fotógrafo tira uma foto de você com a praia de Copaca-
bana, sua areia fina e seu céu azul em fundo... As fotografias girarão sobretudo em torno da copa do Mundo. » 
Julho de 2014

As 10 noticias da semana.
« Instalada no nordeste de Pa-
ris, ela ensina as crianças a ol-
har o bairro de outra forma, com 
oficinas de fotografia «Best Of» 
e albuns de lembranças. » 
Fevereiro de 2014

Lutar contra o preconceito : « O 19° distrito não é um bairro de bandidos »
« Armados de suas máquinas fotográficas, estes 7 jovens percorrem as ruas do bairro Flandres. 
O objetivo : fotografar os lugares que serão apresantados na guia do bairro. »
Reportagem da TV LCI - Março de 2016

Paris-Plages do Brasil
« Num piscar de olho, os pari-
sienses e os turistas poderão 
viajar até a praia dos seus son-
hos. Bastará alguns acessórios e 
uma foto para criar a ilusão, com 
foco no tema da Copa do Mundo. 
Sem dúvida, a praia de Copaca-
bana irá inspirar alguns! » Julho 
de 2014
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« No contexto da nossa imersão «do lado de Flandres», a associação 
Clichés Urbains que oferece desde 2008 oficinas e animações fotógrá-
ficas aos jovens do bairro Flandres no 19° distrito de Paris. Neste bairro 
considerado prioritário nas políticas sociais para a melhoria da cidade e 
o mais jovem da cidade, moram comunidades de origens variadas, na 
sua maioria em condições precárias ou modestas. A associação, a través 
das suas atividades culturais, tenta recriar ligação social... e consegue! 
» Junho de 2016

« Clichés Urbains : um objetivo positivo! » 
Abril de 2016

NewCityzens

Prefeitura de Paris

Participar da convivialidade do bairro
« Tomem crianças de uma bairro de baixa renda, deem a eles 
máquinas fotográficas e ensinem-lhes a usá-las e a observar o 
ambiente no qual eles vivem. Eles irão trazer um novo olhar - orgu-
lho e consciente - sobre eles mesmo, o bairro e muito mais. Este 
é o trabalho que a associação Clichés Urbains vem realizando 
desde 2008. »  Maio de 2016

Em Paris, as crianças do bairro Flandre invadem as ruas.
« Durante a Festa do Bairro, um grupo de crianças participando 
do projeto artístico «Inside / Out» transformou a rua Archereau em 
galeria a céu aberto. Oriundos dos bairros rivais Curial e Riquet, 
eles mostraram aos seus pais, amigos e vizinhos uma série de 16 
retratos gigantes onde cada um deles se expressou livremente. » 
Setembro de 2011

Mouv’
« A associação Clichés Urbains oferece des-
de 2008 oficinas e atividades fotógráficas aos 
jovens moradores do bairro Flandres do 19° 
distrito de Paris. » Abril de 2015
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Light Graff - Fevereiro 2016
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[ Prêmios e Recompensas ]

Prêmio The Awesome Foundation 
// 2016

The Awesome Foundation para as Artes e 
as Ciências é uma rede mundial em cres-
cimento continuo, de pessoas que buscam 

promover o inacreditável no universo. Criada no calor do 
verão de 2009 em Boston, ela vem distribuindo todo 
mês bolsas de 1.000€ a projetos e a seus criadores. 
O dinheiro provém de fundos pessoais de uma dezena de 
micro-doadores e está redistribuido em espécie, cheque ou 
moeda de ouro. Cada segmento da rede é autônomo e admi-
nistrado pelos doadores segundo o território e os centros de 
interesse.

Prêmio Fundo MAIF para a educação
// 2012
Cada ano, projetos inovadores e origi-
nais favorecendo o acesso à educação 
numa perspectiva social, cultural e ci-
dadã são recompensados. O Fonds MAIF para a  educação 
recebeu 300 candidaturas ao total. Foram premiados 21 pro-
jetos, 18 ao nível regional e 3 ao nível nacional.

Fundação BNP Paribas
// 2017
Clichés Urbains venceu o prêmio «Projeto Subúrbios» da Fun-
dação BNP Paribas para seu projeto de oficinas fotográficas 
para crianças. A dotação será para um periodo de dois anos.

Prêmio das mulheres 
// 2013

Clichés Urbains foi selecionada pela re-
vista Grazia para receber o prêmio Mon-
dadori «Prêmio das Mulheres para o

Desenvolvimento Sustentável». O objetivo desse prêmio é 
apoiar as mulheres que se envolvem socialmente através das 
suas associações.
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[ A Equipe ] [ Contato]

[ Diretora ]

[ Responsável do desenvolvimento]

[ Responsável de comunicação ]

www.cliches-urbains.org

infos@cliches-urbains.org

Bureau
69 av. de Flandre - 75019 Paris

tel : 01.42.40.46.45

[ Serviço Cívico ]

Marich Devise / marichdevise@cliches-urbains.org

Francisca Espinoza / developpement@cliches-urbains.org

William Bertoni / communication@cliches-urbains.org

Cécilia Almiron / servicecivique@cliches-urbains.org

Acompanhem Clichés Urbains nas redes sociais!
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[ Nossos Parceiros ]

Financiadores Públicos

Financiadores Privados

Parceiros Institucionais Soutiens Administratifs

Parceiros no Campo
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Reda, M’balou, Fatoumata - Octobre 2011
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[ Como Apoiar ]

[ OBRIGADO ! ]

Voluntariado
Seja acompanhante ou fotógrafo voluntário para as nossas ofici-
nas das quartas feiras e sabados a tarde. Designer gráfico para
nossa comunicação (cartazes, sites internet, folhetos...)

Coleta de material
Ofereçam uma segunda vida ao seu material fotográfico e infor-
mático que ainda funciona, ele será usado por nós durante as 
oficinas de proximidade.

Solicitem nossos talentos
Podem nos confiar seus projetos! Reportagens, animações pela 
imagem...

Venda
Clichés Urbains vende postais, calendarios, albuns de fotografias, 
etiquetas e crachás, e também imagens emolduradas.
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infos@cliches-urbains.org

[www.cliches-urbains.org]

69 av. de Flandre - 75019 Paris


