
ANIMAÇÕES & 
REPORTAGENS VISUAIS
// Clichés Urbains poê 10 anos 
de experiência ao seu serviço : 

reportagens, oficinas, animações 
e produções visuais criativas, 

recorrem as nossas competências !

Condições e preços : 01.42.40.46.45
infos@cliches-urbains.org 



[OFICINAS E ANIMAÇÕES]
// Segundo a idade do público e as necessidades exprimi-
das, as oficinas se declinam em sessões de uma hora ao 
meio dia, ou sob a forma de estágios intensivos.

Articuladas em torno de uma pedagogia lúdica e da criação 
fotográfica, oficinas e animações se adaptam a todas temá-
ticas éticas ou para eventos.

Perspectiva - A foto-montagem manual Sleeveface - A foto-colagem manualSténopé - A foto analógica em uma lata

Eu presidente - Retrato presidencial Lightgraff  - « Cadáver delicioso » com La 
Villette e o liceu Bergson

Cronofotógrafia - Decomposição do 
movimento

Tire foto do seu direito - Encenação em 
imagem dos direitos das crianças



[ESTÚDIO CLICHÉS]
// Organizado em torno de um fundo grande formato e de 
acessórios personalizados, o “Estúdio Clichés” se declina de 
acordo com as suas necessidades específicas. 

Divertida e convivial, essa animação federa todos os parti-
cipantes a todas as escalas de grupos, e pode se adaptar à 
muitos lugares e eventos.

Estúdio Rétro - Moradores de hoje e antes posam na frente da Residência Michelet na época 
da construção dela

Estúdio Cosmos - Retratos encenados para 
sensibilizar ao comportamento ecológico 
durante o Eco-Village da prefeitura do 19o 

distrito

Estúdio Grandes Homens - Djeneba 
encarna a Angela Davis

Estúdio Guinguette - Seminário empresa-
rial / Valophis

Estúdio Salvemos as abelhas Estúdio Paris_Rio - Instalado por ocasião de varios eventos populares na França (Paris Praias) 
e no Brasil (Carnaval e outros) 



[REPORTAGENS]
// Documentem (com fotos e / ou videos) um projeto, 
um território, seus seminários, convenções ou eventos.

« Os olhadores » - pelos « Souffleurs ». Orgues de Flandre

Sessão de capoeira com Gamboa Açao, Rio 
de Janeiro

Distribuição de legumes no Jardim compar-
tilhado de uma Residência ICF La Sablière 
localizada no departamento 93

Inauguração dos « Canaux » : discurso de Sr. 
Dagnaux, prefeito do 19o distrito

A Rua das Crianças pelo Cafézoïde

Noite Branca no MAC Niteroi (Rio de 
Janeiro)

Excursão na grande tenda, para la Villette



Retrato de morador dos Orgues de Flandre por ocasião da renovação do sítio (www.point-d-
orgues.org)

Para o centenário de Paris Habitat, Clichés Urbains realiza os retratos de habitantes de 0 a 
100 anos e um sítio Internet interativo

[RETRATOS]
// Retratos para perfil, individual ou em equipa. 
Retratos de habitantes. Em estúdio e /ou in situ.

Retrato de assalariados

Retrato de grupo Retrato professional de empresário social



100 Retratos de Habitantes - Para o cente-
nário de Paris Habitat, Clichés Urbains realiza 
uma exposição na Residência Michelet (2013)

Inside Out - 13 retratos de crianças apresentados com eles durante a festa do bairro (2011)

Super Heróis dos Jardins - Campanha visual 
de sensibilização ao tratamento do lixo 
(2018)

Um Novo Olhar - Em Paris e no Brasil, 
Clichés Urbains trabalha activamente para 
a valorização da imagem dos bairros popu-
lares (2014)   

Semana europeia de redução dos resíduos 
- Sobre as grelhas das Buttes Chaumont 
durante a semana SERD (2016)

[EXPOSIÇÕES E ARTE 
NA CIDADE]
// Combinando a experiência da mediação e os talentos 
criativos, a associação conduze projetos artísticos no espa-
ço urbano, em Paris, no Rio e em outros lugares.

Point d’Orgues - 10 anos de acções visuais 
apresentados na rua nos Orgues de Flandre 
(2017)

Paris-Rio - 120 retratos de moradores da 
praia de Paris e Rio são apresentados na
Aliança Francesa no Brasil (2016)



urbains

www.cliches-urbains.org
infos@cliches-urbains.org // 01.42.40.46.45


