
[ CLICHÉS
URBAINS ]

OFICINAS



LIGHTGRAFF

O «lightgraff» - ou pintura 
com luz - consiste em utili-
zar um tempo de exposição 
longo em um ambiente es-
curo movimentando uma 
fonte de luz (lanterna...) ou 
a câmera fotográfica. 

Acompanhados pelos 
fotógrafos da Clichés Ur-
bains, participantes, pe-
quenos e grandes, poderão 
realizar infinitas criações 
originais.

Duração : 2 horas ou +

Participantes : 3 à 10 (por 
dupla de animadores)

Idade :  a partir de 6 anos

PERSPECTIVA

Essa oficina utiliza as pro-
priedades óticas e a pers-
pectiva (tamanhos relativos 
dos objetos), e permite criar 
foto-montagens sem fase 
de pós-produção.

Pode-se practicar de forma 
individual assim como em 
grupo por equipas, sob for-
ma de desafio ou rali foto.

Ideal para acentuar as pe-
quenas coisas susceptiveis 
de atingir proporções des-
medidos (como incomodos 
provocados pelo lixo).

Duração : 2 horas ou +
 

Participantes : 3 à 10 (por 
dupla de animadores)

Idade : a partir de 8 anos

BRINCADEIRAS

« Foto Festa », « A foto com 
Amigos», « o ABC Fotográfi-
co » e outros jogos originais 
a realizar por equipas de 
manera lúdica, para desco-
brir as propriedades óticas 
e as infinitas possibilidades 
de criação e experimenta-
ções visuais.

Duração : 2 horas ou +

Participantes : 3 à 10 (por 
dupla de animadores)

Idade : a partir de 6 anos

SLEEVEFACE

Integrar na imagem uma 
capa de disco ou outros vi-
suais existentes, usando um 
/uns modelo/s humano/s, 
para formar personagens fi-
cionais únicos, divertidos e/
ou carregadores de sentido. 
Essa oficina permite em par-
ticular tratar de temáticas 
cidadãs (não discriminação, 
igualdade de oportuni-
dades, etc.).

Duração : 2 horas ou +

Participantes : 3 à 10 (por 
dupla de animadores)

Idade : a partir de 8 anos

DEAMBULAÇÃO /
ARQUITECTURA

Os participantes poderão 
(re)descobrir o bairro usan-
do uma câmera fotográfica.
Acompanhados por un foto-
grafo professional serão le-
vados a descobrir a historia 
e a por um novo olho sobre 
o bairro e seus edificios, 
ruas, esquinas....

O enquadramento, a expo-
sição e a composição serão 
os principais assuntos tra-
tados, com varias alternati-
vas criativas em funçao do 
conexto. 

Duração : 3 horas ou +

Participantes : 3 à 15 (por 
dupla de animadores)

Idade : a partir de 13 anos

FOTOGRAFIA DIY
-PINEHOLE-

A oficina (na sua versão 
completa) é composta de 
tres tempos fortes : 
- a criação de uma câmera 
fotográfica a partir de uma 
lata, utilizando os princípios 
da camera obscura
- o momento de fotografar, 
com a lata
- a revelação dos negativos  
produzidos. Sempre é má-
gico ver a foto aparecer no 
revelador.
Pode ser prolongada a ex-
periência com a fase de tra-
tamento do negativo (fisica-
mente ou no computador). 

Duração : 3 horas ou +

Participantes : 3 à 15 (por 
dupla de animadores)

Idade : a partir de 6 anos

Alguns exemplos de oficinas :



E também : 

Eu Presidente
Saltem, fotografem!
Sombras Chinesas
Oficina Mascarada
Jogos de espelhos
Balões
Guarda-chuvas
Novela Foto
Fotografe o teu direito
Autoretrato
Natureza Morta
...e tantas outras!

Marie-Charlotte Devise
Diretora / Fotógrafa

06 86 55 30 06
marichdevise@cliches-urbains.org

Elsa Naude
Gestora de comunicação

 01 42 40 46 45
communication@cliches-urbains.org

Contacts

Todas nossas oficinas podem ser adapta-
das com muitas temáticas de cidadania e 
ecologia, e podem acompanhar um even-
to o um dia com un contexto específico 
(direitos da criança, dia international de 
luta para os direitos das mulheres, preser-
vação do ambiente, etc.).

www.cliches-urbains.org

Links

https://www.cliches-urbains.org/
https://www.instagram.com/clichesurbains/
https://www.facebook.com/ClichesUrbains/

