ENCONTRO REDA # 3.1

Oficina “X maneiras de ver: uma oficina de cartoon"
LUIS CARDOSO
DIA – 17 de novembro 2018
LOCAL – BIBLIOTECA PÚBLICA E ARQUIVO REGIONAL LUÍS DA SILVA RIBEIRO, ANGRA DO HEROÍSMO
HORA – 14h30-17h00

A Direção Regional da Educação, através da equipa REDA, promoverá, no âmbito dos seus
Encontros, a oficina "X maneiras de ver: uma Oficina de Cartoon”. Dirigida a um público com idade
superior a 14 anos, a oficina será dinamizada pelo docente e cartoonista Luís Cardoso.
A banda desenhada e o cartoon, arte tetra-dimensional, serviu desde sempre para contar
histórias, transmitir informação, cativar interlocutores, atalhar caminho para uma transmissão de
informação rápida e direta. Sendo muitas vezes através da banda desenhada e do cartoon que as
crianças/alunos têm os primeiros contactos com histórias estruturadas e a leitura, é urgente
fomentar o seu consumo junto a eles, com vista à criação de hábitos de leitura saudáveis no
futuro.
Estando o cartoon ligado a temas da atualidade, provocando reações, muitas vezes extremas, é
urgente sensibilizar para a importância do impacto deste tipo de arte que povoa a imprensa
mundial.
Esta oficina pretende ajudar os formandos a “ver” o mundo através do olhar do cartoon e a
verificar que em qualquer situação se pode encontrar objeto de sátira.
No final desta sessão, o formando deverá ser capaz de:
- Conhecer alguma da evolução do cartoon ao longo dos tempos;
- Compreender o ato de criação de uma personagem;
- Conhecer as bases da construção e da linguagem de banda desenhada;
- Construir uma vinheta ou tira de cartoon simples com intenção crítica.

A oficina, cujo valor de inscrição é de 10 € (dez euros), tem o limite de 15 participantes.
Os interessados em participar na oficina deverão realizar a sua inscrição na Biblioteca Pública e
Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, indicando o nome completo, a idade, a profissão, (no caso
de estudantes, indicar a escola) e o Número de Identificação Fiscal.

NOTA BIOGRÁFICA

Luís Cardoso nasceu a 13 de dezembro de 1979. Em 2003, em Coimbra, licenciou-se em Educação
Visual e Tecnológica e tem dado aulas desde então.
A par da sua atividade letiva, sempre desenhou. A sua ida para os Açores a trabalho permitiu que
a sua arte se tornasse conhecida.
Realizou três exposições em nome próprio. Foi cartoonista dos jornais Expresso das Nove e
Correio dos Açores.
Participou e colaborou com vários autores a nível regional e nacional.
Autor do livro de cartoons Açorianite aguda (e outras maleitas...).
É ilustrador do segundo volume das Histórias da Menina Catita.

24/10/2018

