O CINEMA 3D QUE VEM ATÉ VOCÊ

A região sul do país tem visto em suas estradas e principalmente, cidades do interior, este cinema
que chega onde outros nem sonham. E chega para fazer muitos sonharem.
O Cinemagia 3D é um cinema especial onde realismo, imersão e emoção transportam
você para outro mundo. Com ajuda de óculos especiais, os equipamentos e filmes do cinema
fazem que as imagens tomem volume, saindo da tela com um efeito incrivelmente real e gerando
fortes emoções na platéia, como foi recentemente com o mega sucesso Avatar.
O Cinemagia 3D alia essa experiência tecnológica impressionante com cultura, educação
e diversão. Os filmes apresentados geralmente são curtas‐metragens de animação e carregam
uma mensagem educativa em relação ao próximo ou ao meio‐ambiente.
Além do tipo de apresentação, o Cinemagia 3D é diferente por ser o único itinerante no
Brasil com o mesmo sistema usado nos grandes cinemas das capitais. E a diversão já começa pela
estrutura, que é inflável no formato de um Hangar ou Iglu gigantes.
A idéia desse cinema 3D itinerante partiu do fotógrafo e cinegrafista José Luiz Sena,
entusiasta pelos efeitos 3D desde a década de 70. Em meados de 2007, juntou‐se aos filhos para
por em prática seu plano: construir um cinema itinerante.
Estes profissionais brasileiros da mesma família contribuíram cada um com sua
especialização: fotografia e filmagem, computação gráfica, engenharia robótica e comunicação e
marketing. Foi a reunião das habilidades da família com a paixão por 3D de José Luiz que gerou o
que felizmente agora pode ser visto pelo sul do Brasil. Eles vêm de longe para chegar perto de
você.

Notas aos Editores
Sistema 3D
O sistema consiste na superposição de duas imagens distintas da mesma cena, cada uma
delas tomada de um ângulo ligeiramente diferente. O resultado final da mixagem dessas
cenas, quando visto através de óculos especiais, reproduz a visão de forma estereoscópica
dando a impressão de relevo.
Entrevistas, informações e imagens
Leticia Sena
leticia@cinema3d.com.br
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