Planos de aulas . Referencial UM e DOIS

Abra os seus olhos.
Descubra lugares e coisas que ama com cada foto que faz!

Curso de Fotografia Referencial um
Abra os seus olhos. Descubra lugares e coisas que ama com cada
foto que faz!
Plano de Aulas
30 horas, turma Segundas, quartas e sextas das 19 ás 21h
Turma 6-06.2017, de 26.06 até 17.07

Curso de Fotografia Referencial Um

Curso de Fotografia em Salvador. Aproveite as férias de verão em Salvador
para estudar fotografia, ou dê um curso de presente!!!
Composto por três momentos, Elementos próprios da fotografia, Leituras da
luz e Estética da fotografia, esse Curso de fotografia em Salvador, é um
grande passo para introdução ao mundo da fotografia. Nas aulas teóricas e
práticas [média 3 aulas de rua], o aluno aprende a manusear o aparelho
fotográfico e desenvolve um novo olhar, enquadrado e criativo.
A

partir

das

experiências

e

dos

conhecimentos

adquiridos,

cada

participante poderá aperfeiçoar sua formação com os cursos avançados
oferecidos pelo Instituto Casa da Photographia.
Perfil
Nosso curso é direcionado tanto para quem pretende fazer da fotografia um
hobby, quanto para quem tem pretensões profissionais. E isso é possível.
Acreditamos e trabalhamos de modo a entender que existe uma única
fotografia. E o que vai diferenciar um fotógrafo profissional do diletante, será
o modo de atuação e da maneira de fazer do objeto do seu prazer uma
atividade profissional.
Com o curso referencial Um de fotografia você aprende a registrar todos os
momentos mágicos e especiais da sua vida, além de caso precise,

ser

introduzido ao universo profissional da fotografia, mesmo que sua
finalidade seja usar de maneira pessoal o equipamento.
Ao final do curso os participantes recebem o certificado.
Não é obrigatório possuir câmera fotográfica profissional DSLR, pois a Casa
disponibiliza alguns equipamentos para as aulas práticas.
Programa de aula . Referencial UM

Data

Horas Aulas . conteúdo

26.06

2h

Revisão de conceitos - Sistema Operacional

28.06

4h

Objetivas . Tipos e Funções

30.06

6h

Diafragma - Obturador

02.07

10h

1a Aula de Rua

03.07

12h

Análise das Fotografias

05.07

14h

Luz

07.07

16h

Fotometria

09.07

20h

2ª Aula de Rua

10.07

22h

Análise das Fotografias

12.07

24h

Elementos da composição parte 1

14.07

26h

Elementos da composição parte 2

16.07

28h

3ª Aula de Rua

17.07

30h

Análise das Fotografias

Instituto Casa da Photographia, 20 anos em 2017, cada dia melhor para
seus conhecimentos!!
Turma 06.2017
Início* das aulas 26 de junho de 2017, até 17 de julho . 2ª, 4ª e 6ª das 19 até
as 21h, apenas 15 vagas.
Total de horas - nova carga horária, mesmo conteúdo, mais compacto - 30h
Professor Marcelo Reis - www.marceloreis.art.br
Investimento: de R$ 1.140 por R$ 550,00 [promoção por tempo limitado] pague a vista R$
500,00**, com direito ao material teórico

Curso de Fotografia Referencial DOIS
Abra os seus olhos. Descubra lugares e coisas que ama com cada
foto que faz!
Plano de Aulas
30 horas Turma sábados das 08h30 ás 12h30.
Turma 7-07.2017

Apresentação
Em 20 anos de história [1997] o Instituto Casa da Photographia sempre atuou e
participou da formação de centenas de pessoas, hoje fotógrafos atuantes no
mercado e no cenário artístico regional. Contudo, foi chegado o tempo em que esse
conhecimento, e domínio da máquina, como se ela pudesse pensar junto ao
fotógrafo, se tornasse insuficiente. Hoje, o bom fotógrafo não é mais aquele que
sabe fazer uma boa fotografia. O bom fotógrafo é, sim, e acreditamos que sempre
foi, aquele que oferece aos apreciadores desta arte, muito mais questionamento
sobre suas imagens, do que repostas.
Referencial Dois [30 horas]
Dedicado aos que venceu a barreira do equipamento, o Referencial Dois é indicado
aos que querem ir mais longe do que a câmera fotográfica pode oferecer.
É um curso Indicado primeiro aos alunos de Referencial Um*; Em seguida, aos
alunos de qualquer outro curso de fotografia de iniciação, ou mesmo, aos que
querem estudar um pouco mais, além da simples técnica da fotografia; Aos
autoditadas!
Justificativa
Atualmente, a fotografia vem passando por transformações em sua forma de
representação. Em pouco tempo, perderemos as linhas que delimitam o ver e o
fazer da fotografia.

Em pouco tempo, a imagem fotográfica, não terá mais o mesmo significado daquela
que o seu criador embutiu ao dar luz, através de seu equipamento. Hoje, já
praticamos essa realidade.
E o que restará aos fotógrafos neste novo tempo?
Fazer boas fotografias?
Fazer fotografias bonitas? Não.
O que nós restará será a capacidade de oferecer sentido às imagens. Oferecer
sentimento ao seu trabalho; transcender para oferecer a sua obra, sua própria
historia, suas crenças, as suas convicções. Isso é, transcender ao próprio fazer
fotográfico. Condição vista em diversos fotógrafos do nosso tempo.
Metodologia
É, a partir desta premissa, que o Referencial Dois parte não mais para oferecer aos
alunos, o mero domínio sobre o equipamento e a percepção da luz. Mas, sobretudo,
para oferecer aos participantes do curso, capacidade para produzir imagens além
das possibilidades oferecidas pelos tradicionais equipamentos, ou e também pelos
novos equipamentos, como os celulares, que, na verdade, muitas das vezes
simplifica o fazer sem retirar da imagem seu significado; o estilo do fotógrafo; sem
retirar da imagem, a luz, a ação, e a precisão do momento.
Será objeto do Referencial Dois, seja através de aulas teóricas expositivas com
filmes e textos, os fundamentos da fotografia conceitual atual, e as suas
problemática. Fazer lembrar que, são nossos olhos, e a nossa capacidade de
interação com a realidade que produz a fotografia.
Pretendemos no Referencial Dois desvendar a filosofia da “caixa preta” e entender
como o equipamento precisará se tornar uma extensão do nosso corpo, para que
somente assim, consigamos fazer fotografia sem estar a pensar, sem estar ver,
apenas com nossos sentidos, com nossas intuição, com nossas memórias.
No Referencial Dois, o aluno terá a possibilidade de perceber como a fotografia se
desdobrou diante dos novas conceitos contemporâneos nas Artes Visuais, e o que é
Artes Visuais? A fotografia é parte desta seara?

A partir deste curso será possível entender quais os limites que definem a
fotografia dentro de campo cada vez mais abstrato e subjetivo da realidade prática
da imagem, seja no campo artístico, comercial ou meramente pessoal.
Participe do Referencial Dois ! E faça parte das transformações as quais a fotografia
tem vivido.
Conteúdo do curso . Referencial DOIS

Breve história da fotografia do daguerreótipo ao digital
O caráter artístico da fotografia, novas linguagens
Revisão de conceitos
Apresentação de propostas 01
Luz criativa
O Retrato, lentes e luz
Revisão
Fotografia de rua
Curadoria, o que é, para que serve?
Edição
Apresentação dos trabalhos

Ao final do curso os participantes receberão o certificado.

Turma 4.7.2017 . sábados das 8h30 até as 12h30 . Início* das aulas 08 de julho de 2017
Total de horas – 30h, 8 encontros

Professor Marcelo Reis – www.marceloreis.art.br

Investimento: de R$ 1.140 por R$ 600,00 [promoção por tempo limitado] pague a vista R$
550,00**, com direito ao material teórico
veja mais em: www.casadaphotographia.org

*O Instituto Casa da Photographia reserva-se o direito de alterar sua programação a depender
do número mínimo de 08 alunos matriculados.

