Cultura abre inscrições para Oficina
de Storyboard do Programa Pontos MIS
A Secretaria da Cultura,
por meio da Sala Municipal de
Projeção, está com inscrições
abertas para a oficina gratuita
de Storyboard do Programa
Pontos MIS, que será ministrada por David Ribeiro no
próximo dia 18 (sexta-feira),
das 18h30 às 22h30, na Biblioteca Pública Municipal (rua São
Luís, 1295).
As inscrições devem ser
feitas com Marcelo, na Sala
Municipal de Projeção “Emílio
Peduti Filho” (Av. Sampaio Vidal, 245 - piso superior). Serão
disponibilizadas 20 vagas para
pessoas acima de 12 anos.
O Storyboard é um desenho de cada plano a ser
filmado numa cena, como se

fosse uma história em quadrinhos do filme. Pode não
parecer, mas esta é uma etapa
essencial que ajuda o diretor
a desenvolver seu olhar para
os planos de cada filmagem e
instruir sua equipe.
Misturando teoria e prática,
a oficina irá analisar algumas
obras de grandes diretores,
mostrar embasamento sobre
planos de cinema, conceitos
de arte e de montagem, e,
por fim, realizar um exercício
prático de leitura de um roteiro e desenvolvimento de um
Storyboard desenhado da cena
por cada participante. Não é
necessário saber desenhar e
sim, detalhar os elementos
de cada plano de forma clara.
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O oficineiro David Ribeiro
é bacharel em cinema pela
FAAP. Já roteirizou e dirigiu
vários curtas em 16mm, trabalhou como produtor na Rede
Record de Televisão, realizou
Storyboards para publicidade
e foi produtor, apresentador
e roteirista do programa de
cinema ‘Cineclaquete’ na TV
União, durante seis anos.
Desde 2014 trabalha como
quadrinista independente. No
mesmo ano dirigiu e produziu
o filme ‘Malgrado’ realizado na
região de São João da Boa vista.
Em 2017 dirigiu e roteirizou
um documentário sobre a vida
da escritora Orides Fontela.
Mais informações: tel.
3413-6925.

Oficineiro David Ribeiro é bacharel em cinema pela FAAP e,
desde 2014, trabalha como quadrinista independente

O casamento é a arte de transformar uma rosa num repolho.
Marília, quarta-feira, 16 de maio de 2018

(Berilo Neves)

E-mail: jmcad2@terra.com.br

“EITA, CASEI!”

Whindersson Nunes traz novo espetáculo para Marília
Com toda versatilidade
de um comediante nato, o
maior youtuber do Brasil,
se apresenta em seu novo
espetáculo: “Eita, Casei!”,
que será apresentado no dia
1 de junho (sexta-feira), às
21h, no Espaço T - Centro de
Eventos, localizado no km 437
da Rodovia Comandante João
Ribeiro Barros (Marília-Bauru),
com uma roupagem diferente
de tudo aquilo que o público
imagina assistir em um show
de humor.
O “Rei da Internet” se
casou, e agora ele conta para
todos como foi o processo
do casamento, da escolha do
vestido da Luísa aos padrinhos, além de contar com seu
jeito peculiar como é a vida
de casado. Tudo o que você
precisa saber antes de tomar
um grande passo na sua vida
como o casamento!
“Estou muito feliz em poder fazer esse show. Eu tentei
inovar nesta apresentação, e
estou bastante ansioso para
esta apresentação. Nesse
show vou contar detalhadamente como foi esse processo
todinho, desde o primeiro dia
de lua de mel até a primeira

discussão pela cueca jogada
no quarto e a tampa do vaso
sanitário aberta”, brinca Whindersson.
WHINDERSSON NUNES
O fenômeno começou
quando Whindersson tinha 15
anos e resolveu fazer vídeos
para postar em seu canal no
YouTube. Sua esperança era
conseguir apenas algumas
curtidas e o que aconteceu foi
uma avalanche, o sucesso foi
tanto que explodiu, e daí não
parou mais. Em pouco tempo
o comediante transformou-se
em um nome incontestável da
internet, a seguir partiu para
os palcos com um stand up tão
fenomenal quanto sua ascensão. O canal conta atualmente
com centenas de vídeos, e um
conteúdo diversificado que
inclui vlogs, paródias, músicas
autorais e criticas de filmes.
Hoje, com 23 anos e pouco
mais de 4 anos de carreira,
ele carrega números expressivos em suas redes sociais.
Juntando todos os seguidores
de suas redes, ele encheria
facilmente mais de 50 estádios
do Maracanã.
Whindersson já possui
dois DVD’s gravados. Os
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shows “Marminuno” e “Proparoxítona”, estão disponíveis
gratuitamente em seu canal do
youtube. “Eu quando encerro
a minha turnê sempre faço o
DVD e coloco no canal, isso
tudo para quem não conseguiu
assistir meu show por algum
motivo pode assistir tranquilamente no conforto da sua
casa comendo pipoca de cueca
largado no sofá”, explica.
O espetáculo “Eita, Casei!”
tem a duração de aproximadamente 80 minutos e não é

Em “Eita, Casei!”, Whindersson Nunes conta como foi o processo
do casamento, da escolha do vestido da noiva Luísa aos padrinhos,
além de contar com seu jeito peculiar como é a nova vida de casado
recomendado para menores
de 14 anos. Ingressos: Setor
1: R$ 120,00 (inteira) e R$
60,00 (meia-entrada) - Setor
2: R$ 100,00 (inteira) e R$

50,00 (meia-entrada) - Setor 3:
R$ 70,00 (inteira) e R$ 35,00
(meia-entrada), à venda na
MicroPro (rua Dom Pedro,
266), Espaçolaser / Loja Claro

(Shopping Esmeralda), Otica
Diniz , (av. Sampaio Vidal,
682) e LG Farmacia (rua Joao
Martins Coelho, 501) ou no site
http://ingressodigital.com

Semana de Museus movimenta cultura e turismo no Brasil
A 16ª edição da Semana
de Museus, que começou na
última segunda-feira (14) e vai
até o próximo dia 20 (domingo), conta com 1.130 instituições participantes em todo o
Brasil. A temporada cultural
é promovida pelo Instituto
Brasileiro de Museus (Ibram)
em comemoração ao Dia
Internacional de Museus (18
de maio). A edição deste ano,
segundo o Ibram, conta com
3.261 eventos cadastrados.
São atividades diversas como
exposições, visitas mediadas,
palestras, ações educativas
e exibição de filmes, entre
outras programações.
A semana deverá atrair
visitantes locais e turistas
espalhados por 489 municípios brasileiros. É uma
oportunidade de o turista se
familiarizar com a história,
cultura e demais aspectos da
formação de cada local abordados pelos diferentes tipos
e propostas de museus. O
Sudeste teve o maior número
de instituições inscritas, com
466 museus participantes.
Seguido das regiões Nordeste
(270), Sul (263), Centro-Oeste
(77) e Norte (54).
O tema desta edição “Museus hiperconectados: novas
abordagens, novos públicos”
propõe uma aproximação das
instituições com os visitantes,
tanto pelo viés tecnológico
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Pedro Vilela/MTur

Museu Regional de São João del-Rei (MG)
quanto por outras conexões.
No universo da cultura, o
museu assume funções diversas e envolventes. O museu
sempre abre as portas do
conhecimento e enriquece
a experiência do visitante.
É o atrativo cultural onde o
turista vai ao encontro de
sensações, ideias e imagens
reveladas por objetos e referenciais reunidos em um
espaço fascinante, onde se
descobre e se aprende, além
de ampliar o conhecimento
e aprofundar a consciência.
NEGRITUDE MINEIRA
A 16ª Semana de Museus
motivou a participação conjunta de 10 instituições mineiras,
entre elas, o Museu Regional de
São João del-Rei. São 22 eventos, até o próximo dia 26, nas

cidades históricas de São João
del-Rei e Tiradentes e, todos
eles, ligados ao mesmo tema: a
presença, resistência e história
da cultura afro-brasileira em
Minas Gerais.
A parceria “Elos da Liberdade” reúne eventos de arte,
cultura e história que buscam
mostrar aos visitantes a importância da cultura africana
no dia a dia dos mineiros e do
Brasil. A programação mineira
conta com exposições, seminários, palestras, visitas mediadas aos museus, exibições
de filmes, debates, musicais,
peças teatrais e um passeio
especial de Maria Fumaça com
apresentações temáticas em
cada um dos vagões.
O Museu Regional de São
João del-Rei, aberto à visitação

Museu da República, em Brasília (DF)
pública desde 1963, apresenta
uma exposição de aspectos do
cotidiano no comportamento e
nos costumes dos séculos XVII
ao XX. A história é retratada em
móveis, utensílios, meios de
transporte, imagens religiosas
e pinturas. O museu ocupa a antiga residência do comendador
João Antônio da Silva Mourão
(1806-1866), importante comerciante da cidade no período
final da produção de ouro em
Minas Gerais.

