CINEMATECA JÚNIOR
UMA VIAGEM AO MUNDO DO CINEMA
EM TRÊS DIAS E SEIS OFICINAS

Vamos fazer uma viagem de três dias por várias áreas do cinema. Esta viagem pode
ser completa, com paragem em todos os apeadeiros e oficinas ou podem escolher
aquelas que mais vos interessam.
Começamos pela LANTERNA MÁGICA, o antepassado mais longínquo dos
projetores de cinema. Com a lanterna vamos projetar e contar histórias com vidros
antigos, como faziam os lanternistas do século XIX, fazer os nossos próprios ”vidros”
em acetato e contar novas histórias. No segundo apeadeiro, vamos conhecer o
princípio da ilusão óptica das IMAGENS EM MOVIMENTO, reproduzindo em versão
brinquedo aquilo que foram experiências de ótica essenciais à invenção do cinema.
No segundo dia, vamos pensar em CARTAZES, indispensáveis à promoção dos
filmes, das suas histórias e estrelas e pôr mãos à obra, depois vamos olhar à nossa
volta, perceber quais são as coisas que mais nos tocam e aquelas que queremos
conhecer melhor através da objetiva de uma câmara de filmar e fazer um guião para
um DOCUMENTÁRIO.
O SOM conta muitas histórias e é muito importante no cinema, mas nem sempre
lhe damos a devida importância, depois deste apeadeiro nunca mais o vamos
ignorar. Na última etapa do passeio vamos voltar ao princípio e pensar novamente
na PROJEÇÃO. Sem técnicas de projeção não haveria cinema tal como o
conhecemos desde 1895 e talvez continuássemos a ver “nano filmes” em
Kinetoscópios (o projector individual inventado por Thomas Alva Edison). Para
percebermos melhor as maravilhas da projeção vamos fazer
crescer desenhos até cabermos inteiros dentro deles.

1 A Lanterna mágica
4 Set 10h30 - 12h30
Conceção e Orientação: Equipa da Júnior
Preço: 2,65€ por criança
Antes do nascimento do cinema já
existiam grandes espetáculos que
atraíam o público para ver histórias
mágicas projetadas num ecrã. Vamos
reviver esse tempo, ilustrar a nossa
história primeiro para depois a contar, à
luz deste maravilhoso antigo projetor!
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2 Brinquedos óticos
4 Set 14h30 - 16h30
Conceção e Orientação: Equipa da Júnior
Preço: 2,65€ por criança
Brinquedos óticos: a magia das imagens em
movimento. Podemos animar os nossos desenhos?
Descobre e constrói aparelhos – o Taumatrópio, o
Fenaquistiscópio ou o Zootrópio - que animam
imagens, surpreendendo-te com o movimento dos
teus desenhos!

3 Estrelas em cartaz
5 Set 10h30 - 12h30
Conceção e orientação: Maria Remédio
Preço: 2,65€ por criança

Que estrelas conhecemos dos cartazes de cinema? De
que histórias saíram? Têm super-poderes? E nós,
poderemos ser estrelas num cartaz de uma sala de
cinema? Nesta oficina vamos conhecer a Dorothy, o
Leão, o Homem de Lata e o Espantalho, e transformá-los
a eles e a nós em estrelas.

4 Filmar o mundo com olhos de ver
5 Set 14h30 - 16h30
Conceção e Orientação: Maria Remédio
Preço: 2,65€ por criança
O que é um documentário? Como se filma o
quotidiano do mundo? Como escolhemos a
história que queremos contar? E como a
mostramos? Nesta oficina vamos viajar até
uma paisagem branca e fria, onde vive a
família de Nanook, o esquimó!
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5 Quantas histórias cabem no som?
6 Set 10h30 - 12h30
Conceção e Orientação: Maria Remédio
Preço: 2,65€ por criança
O som leva-nos de viagem, deixa que lhe
desenhemos novas narrativas! Que sons
cabem numa folha de papel? E quantas
novas histórias cabem num filme? Vamos
traduzir em imagens os sons que ouvimos,
retirados de vários filmes, e todos esses
desenhos... será que formam uma história?

6 Imagens com luz dentro
6 Set 14h30 -16h30
Conceção e Orientação: Maria Remédio
Preço: 2,65€ por criança
Quando se apagam umas luzes e se
acendem outras, que imagens nascem à
nossa volta? Como podemos fazer os
nossos desenhos crescer em dois
tempos? E será que cabemos dentro
deles? Vamos descobrir várias formas de
projectar imagens e mergulhar com elas
pela luz dentro!

4, 5 e 6 de SETEMBRO
Oficinas da manhã: 10h30 às 12h30 | Oficinas da tarde:14.30 às 16h30
dos 6 aos 10 anos | Preço: 2,65€ por oficina | 15,90€ por programa completo
Marcações até 30 de agosto
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