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[ A associação Clichés Urbains ]
// A fotografia em prol do laço social  
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Jà faz oito anos que a associação Clichés Urbains 
oferece oficinas e atividades fotográficas para os 
jovens moradores do bairro Flandre, no 19º distrito 
de Paris.

Densamente povoado por comunidades de origens 
diversas e, na sua maioria, com condições de vida 
precárias ou modestas, esse bairro conhece os 
problemas endêmicos das “banlieues” (periferia) 
francesas.

Baseados em uma pedagogia lúdica e uma 
abordagem de proximidade, as oficinas e atividades 
procuram alcançar os seguintes objetivos:

- Iniciar aos artes e técnicas da imagem um público 
jovem que não tem necessariamente acesso a uma 
educação artística e cultura.

- Despertar a curiosidade dos participantes que 
aprendem a olhar e ganhar confiança descobrindo 
como realizar imagens criativas e divertidas e 
como transformar a realidade através da máquina 
(oficinas de câmara pinhole, panorâmica, light graff, 
distorções...etc)

- Fotografar moradores e lugares do cotidiano com 
cuidado e carinho e exibir na medida do possível 
as fotografias produzidas testemunhando assim da 
beleza intensa e de todas as riquezas de um bairro 
que, muitas vezes, desconhece seu valor próprio. 
Inspirado na tradição do estúdio africano, o estúdio 
móvel realiza retratos de moradores em vários 
fundos: tecidos wax, fotos, cenários.

- Criar um laço social, fortalecer auto-estima dos 
moradores, jovens e velhos, valorizar a imagem do 
bairro, participar à sociabilidade, em prol do respeito 
mútuo e da cidadania (exposições e happenings)
 



www.cliches-urbains.org

- Suscitar o nascimento de um novo olhar sobre o bairro Flandre e seus mora-
dores.

- Favorecer o encontro dos jovens de vários conjuntos do bairro e cultivar os 
valores de cidadania e respeito mútuo.

- Trabalhar em conjunto com os atores locais (associações e prefeitura) para 
implementar ações culturais e dinamizar a vida do bairro.

- Desenvolver projetos interculturais e solidários no exterior.
     

// Nossos objetivos 
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[ Oficinas Fotos de Proximidade   ]
Grátis

- No local da Clichés Urbains, 
Centre d’Animation Curial, cole-
gios, e vários lugares do bairro.
- Durante o ano letivo, oficinas 
aos sábados, e durante a semana 
à tarde. 

     - Une equipe de profissionais do setor cultural e da 
fotografia

- Iniciação às técnicas fotográficas (analógica, digital, 
pinhole, panorâmica...).

- Práticas lúdicas e originais (colagem, lightgraff, estúdio 
fotográfico...).

- Tomadas nas ruas : um passeio pelo bairro em cada 
sessão.

- No final do ciclo, cada aluno recebe um book dos seus 
trabalhos e um exposição itinerante apresenta aos mo-
radores as reflexões em imagens dos alunos sobre o 
bairro. 

// Oficinas Semanais

As oficinas se destinam principalmente à crianças de 6 a 12 anos

Charold, Abdelkarim, Yani, Shelsea, Nessata et Raghoul
(Ateliers 2009)
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// De Janeiro a Junho
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// Estágios durante as férias escolares
Em parceria com o programa “Ville Vie Vacances”, implemen-
tado pelos EDL com o apoio de artistas experientes e de pro-
fissionais de mídias, a Associação oferece várias estágios, com 
as seguintes características:

Tipos :
- Estágios profissionalizantes 
- Estágios baseados em práticas artísticas originais e pluridis-
ciplinares.
Duração: Uma semana
Periodo: Férias escolares
Público: adolescentes dos 12 aos 18 anos.                                             

. Photo’Graffs

. Vidéo

. Morphing

. Pixilation

. Panographe

. Graphisme

. Photo reportage Stage Photo Reportage (2013)



[ Atividades artísticas e sociais no bairros ]
O Studio Clichés Urbains : no nosso estúdio móvel, 
inspirado na tradição fotográfica africana, os mora-
dores podem ter seu retrato tirado por um professio-
nal, com escolha de vários cenários de fundo.
Os retratos podem ser impressos na hora e/ou dispo-
nibilizados na internet.
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Retratos de moradores: os retratos realizados pelo Estúdio são im-
pressos em grande formato para serem afixados ao ar livre pelo 
bairro na ocasião de exposições e happenings apoiadas pelos nos-
sos parceiros (por exemplo o projeto Inside Out do fotógrafo JR).
A última exposição, realizada na primavera de 2014, contava com 
100 retratos coloridos com 2 metros de comprimento.

Inside Out Project by JR - Octobre 2011

Studio PaRio - 2014
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Documentação do bairro 
No decorrer do ano, a associação participa como fotógrafa aos even-
tos festivos e encontros organizados pelos atores da vida do bairro.

Inside Out Project by JR - Octobre 2011

Repas Partagé
Orgues de Flandre - Juillet 2014

Fête du Quartier Flandre
Rue Archereau - Septembre 2013

La Rue aux Enfants
Mai 2013

Fête de la Musique
Passage Suzanne Masson - Juin 2013



[ Oficinas solidárias no exterior ]
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// Iniciação à fotografia
Desde 2011, a Associação oferece periodicamente oficinas fotográficas soli-
dárias para jovens de comunidades carentes de cidades do hemisfério sul.
Da mesma maneira que fazemos em Paris, ensinamos as bases da fotografia 
de uma forma lúdica e iniciamos os jovens a diversas técnicas criativas e fáceis 
de reproduzir: light graff, sténopé (máquina pinhole, feita com uma latinha), 
panorâmica…etc.

Junto com as oficinas, procuramos, na medida do possível, organizar atividades 
fotográficas abertas para promover trocas com os moradores das comunidades 
onde Clichés Urbains se instalou momentaneamente.  

Att - Orphelinat Falatow - 2011 

Bamako - 2012

Audrey, Dillon, Keith, Theslin, Fatima - 
Manenberg - 2013



- 11 -

Aproveitamos essas viagens para estreitar os laços entre o nosso público parisiense e os 
jovens das communidades onde trabalhamos no Exterior.
Procuramos todas as oportunidades para os bairros onde atuamos acompanharem essas 
viagens e, dessa maneira, desenvolver trocas de idéias e experiências e abrir os horizontes.
Depois de uma primeira experiência com as crianças do orfanato Falatow em Bamako, Cli-
chés Urbains viajou até Manenberg, um gueto da periferia da Cidade do Cabo, na Africa do 
Sul. Nessa oportunidade, trabalhamos com uns quinze jovens participantes de programas 
pedagógicos da «Children Radio Foundation.»

João-Pablo, Gleice et Francislady - 
Rio de Janeiro2013

Em 2013/2014, trabalhamos na Zona Portuária do Rio de Janeiro, oferecen-
do durante duas semanas várias oficinas para uns vinte jovens moradores do 
Morro da Providência, bem como a atividade do Studio Clichés, com cenário 
de fundo de grafites do Canal de l´Ourcq, em Paris. Essas fotos foram exibidas 
ao ar libre no bairro.

Manenberg - 2013

Rio de Janeiro - 2014



As ferias foram lindas nos bairros do 19ème arrondissement. Durante os dois meses de verão de 2013, dois bairros do 19º distrito 
de Paris, Flandre e Danube, se beneficiaram de um programa de atividades: esporte, teatro, foto, passeios... As crianças e adoles-
centes puderam aproveitar, assim como as associações organizadoras. Para todos, o balanço é positivo. 

Abdoulaye - Orgues de Flandre - Avril 2012

[ Na imprensa ]
Paris Plages e Clichés Urbains levam você até a praia brasileira mais famosa do mundo, o tempo de tirar uma foto!
Para brincar com sua familia, venha participar dessa nova atividade de Paris Plages!
Um fotógrafo, com ajuda de alguns acessórios, tira uma foto de você com a praia de Copacabana, seu céu azul e areia fina no 
fundo, com foco no tema da Copa do Mundo.

Paris-Plages do Brasil. Em um 
piscar de olho, Parisienses e 
turistas poderão viajar até 
uma praia dos sonhos. Bas-
tam alguns acessórios e uma 
foto para criar a ilusão. Sem 
dúvida, a praia de Copacaba-
na irá inspirar muitos!

As 10 noticias da semana. 
Baseada no Nordeste de Pa-
ris, Clichés Urbains ensina as 
crianças como olhar o bairro 
diferentemente, à traves de 
oficinas fotográficas. best-of 
em forma de foto-album.
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Fête Interquartier
Um conjunto de associações de bairro organizou sua come-
moração anual com o tema do casamento simbólico da Sra. 
Curial e do Sr. Riquet. Muitas pessoas participaram das co-
memorações: palco musical, jogos para crianças, perfor-
mances artísticas (exibição de 14 retratos de crianças pela 
associação Clichés Urbains), desfile de vestidos de noivas...

Oficinas fotográficas de proximidade, eis o que a associação Clichés Urbains oferece, 
apoiada pela Fondation HSBC pour l´Education.  Essas oficinas, que recebem crianças 
das 6 aos 12 anos, moradoras de bairros carentes, procuram inicia-las a técnicas artís-
ticas as quais as crianças não teriam acesso de outra maneira.Entrevista radio disponível em : http://www.

canalacademie.com/Cliches-urbains-un-oeil-neuf-
pour-revisiter-son-quartier.html - Oct 2011

Em Paris, as crianças do bairro Flandre invadem as ruas.
Durante a Fête de Quartier, um grupo de crianças participando 
do projeto artístico “Inside Out” transformou a rua Archereau em 
galeria a céu aberto. Oriundos dos bairros rivais Curial e Riquet, 
eles mostraram aos seus pais, amigos e vizinhos uma série de 16 
retratos gigantes onde cada um deles se expressou livremente.

Ver o que a gente não olhava
Grande é o caminho percorrido por essa associação criada 
em 2002 por 3 estudantes da universidade Paris 8. A estru-
tura se afirma aos poucos como um ator do setor fotográfico 
reconhecido pelo público jovem dos bairros populares do 
nordeste parisiense.

Abdoulaye - Orgues de Flandre - Avril 2012

Emission «Carnet de Campagne»
http://www.franceinter.fr/emission-carnets-de-
campagne-paris-35-0 
Dezembro de 2012



Fatoumata - Light Graff -  Février 2012
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[ Prêmios e reconhecimento  ]

Clichés Urbains recebeu um dos 
cincos prêmios de “La Course 
en Solidaire” promovido pela 
Mutualité Française, criados 
para premiar os projetos cole-
tivos baseados na solidarieade 
na area da inseração professio-
nal e ajuda solidária.

// 2011

Cada ano, projetos inovadores e originais favorecendo o aces-
so à educação numa perspectiva social, cultural e cidadã são 
recompensados. O Fonds MAIF pour l´Education recebeu 300 
candidaturas ao total. Foram premiados 21 projetos, 18 ao nível 
regional e 3 ao nível nacional.

// 2012// 2013
Clichés Urbains foi selecionada pela revista Grazia para re-
ceber o prêmio Mondadori “Prêmio das Mulheres para o 
Desenvolvimento Sustentável”.
O objetivo desse prêmio é apoiar as mulheres que se envol-
vem socialmente através das suas associações. 

O júri, composto de membros de associações solidárias de refe-
rência e membros da prefeitura de Paris, seleciona e recebe os 
candidatos antes de anunciar os premiados. 

• a dimensão solidária do projeto
• o envolvimento local ou parisiense ;
• a qualidade e originalidade do projeto ;
• a motivação dos candidatos ;
• o investimento pessoal na busca de financia  
mentos necessários à realização do projeto.

Os candidatos são selecionados baseado nos seguintes cri-
térios:

// 2013



[ Contato ]

Bureau 
156, rue d’Aubervilliers

75019 Paris

infos@cliches-urbains.org
[ Presidente ]

Marich Devise  // marichdevise@cliches-urbains.org                                                                                                                                              
          

[ Coordenadora de projetos ]
Sarah Pees Martin // sarahpeesmartin@cliches-urbains.org                                                                                                                                              

              
[ Comunicação responsavel ]

Maria Spera // communication@cliches-urbains.org

[ A equipe ]

www.cliches-urbains.org
Acompanha nossa atualidade através da nossa página Facebook ! 
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[Fotógrafas ]   

Marich Devise, Marine Lalé, Anaid de Dieuleveult, Sarah 
Schmidtwhitley, Maria Spera.



- 17 -

[ Nossos parceiros ]
Financiadores Públicos

Financiadores Privados

Soutiens AdministratifsParceiros Institucionais

Parceiros no Campo



Reda, M’balou, Fatoumata - Octobre 2011 



[ Apoiar a associação  ]
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Apadrinhar
Apadrinha uma fotografia das crianças da 
associação para possibilitar a tiragem e exi-
bição da fotografia no decorrer do ano.

Voluntariado
Fotógrafo para nossas oficinas, designer para 
nossa comunicação (cartazes, sites internet, fol-
ders...)

Venda
Clichés Urbains comercializa para a associação 
cartões postais, calendários, álbuns de fotogra-
fia e tiragens emoldurados.

[ OBRIGADO ! ]

Doações
Através do nosso site www. cliches-ur-
bains.org, categoria « Donner en ligne
», é possível receber um recibo fiscal.

Coleta de máquinas fotográficas
Suas máquinas tradicionais ou digitais serão 
reaproveitadas nas nossas oficinas, desde que 
estejam funcionando.

Membro da associação
Torna-se um membro da nossa associação para 
acompanhar nossa atualidade.

Patrocínio
Empresas patrocinadoras podem deduzir 66% 
das doações dos seus impostos.



infos@cliches-urbains.org                                                                                                                                              
            

[ http://www.cliches-urbains.org ]                                                                                                                                                
       

156, rue d’Aubervilliers
75019 Paris


