CINEMATECA JÚNIOR
& APORDOC

OFICINA DE REALIZAÇÃO

SINOPSE:
Ao longo de cinco tardes, vamos mergulhar no documentário de autor. A partir do visionamento de vários
filmes e excertos, atravessando a história do cinema documental, vamos escrever um argumento coletivo de
curta-metragem que iremos filmar no Jardim Botânico de Lisboa e partilhar numa sessão pública no último
dia da oficina.
Além da realização de um filme e da introdução técnico-prática ao material audiovisual - câmara, tripé,
microfone, gravador de som e perche - esta oficina pretende lançar conversas em torno das intenções dos
autores e dos temas abordados, realçando a matéria cinematográfica - os planos, o som, as imagens, a luz, o
tempo, a montagem, etc. Com estas conversas pretende-se criar também tempos de escuta e partilha de
opiniões, em torno de uma experiência coletiva, a de espectador/a e realizador/a.

OFICINA DE REALIZAÇÃO
em parceria com a APORDOC
orientada pela realizadora Nathalie Mansoux.

25 a 29 de julho das 14h00 às 17h00
27 de julho: filmagens no Jardim Botânico, das 14h00 às 17h00
(ponto de encontro à entrada do jardim)
29 de julho às 17h30: apresentação do filme à família e amigos
Idade: 9 - 12 anos
Preço: 35€ por participante
Marcação até 20 de julho AQUI

ROTEIRO DA OFICINA
Dia 25: Apresentação do grupo, visionamento de filmes/excertos, criação e desenvolvimento da ideia para
a curta-metragem.
Dia 26: Desenvolvimento da ideia, escrita de guião e de plano de rodagem, explicação do material: câmara,
microfone, perche, gravador, tripés.
Dia 27: Rodagem de planos exteriores no Jardim Botânico.
Dia 28: Rodagem de planos interiores (se necessário), seleção e montagem do material gravado.
Dia 29: Montagem e finalização.
17h30: visionamento do filme na sala de cinema da Cinemateca Júnior.

Cinemateca Júnior - Palácio Foz, Pç. dos Restauradores, Lisboa
cinemateca.junior@cinemateca.pt
tel. 21 346 21 57 / 21 347 61 29
Transportes: Metropolitano - Restauradores (Linha Azul)
Autocarros: 709, 711, 732, 736, 759

