FOTOMETRIA: LUZ CRIATIVA
oficina, 15h
A oficina de FOTOMETRIA, com carga horária de 15hs, integra-se num conjunto de recursos
didáticos orientados para um processo de aprendizagem na fotografia documental e reportagem,
tendo como objetivos próprios:
– Abordar as técnicas de modelação da luz, de controle de contrastes e de expressão
tridimensional;
– Descrever o trabalho de iluminação independentemente de qualquer tipologia fotográfica ou
aplicação específica;
– Tratar as realidades físicas, as técnicas e os meios de trabalho como elementos comuns à
maioria dos objetivos fotográficos setoriais e especializados;

Nas aulas teóricas desenvolvem-se considerações gerais para a medição de luz estudam-se alguns
problemas de iluminação aplicada. As demais aulas se constituem como aulas práticas e
avaliações.
Além dos exercícios específicos das aulas, esta oficina de 15hs, contará com avaliação do
material produzido pelos alunos.

O aluno receberá como parte do curso, exercícios para consolidação de competências e incorpora
um Glossário, uma Bibliografia e uma lista de sites a consultar na Internet relativos ao conteúdo
tratado, além de certificado.
As aulas teóricas serão realizadas na manhã de sábado e as práticas será realizada na tarde deste
mesmo dia, a produção individual será avaliada em sala de aula, no domingo, desde as 8h30.

Pré-requisitos: possuir equipamento e noções básicas.

programa das aulas
Sábado, – das 8h30 até as 18h30 [ aulas em sala e na rua]
1. aula de teoria e prática de luz – Fotometria e Iluminação
Valores de medição
Exposição fotográfica
EV (Exposure Value)
compensação de iluminação
Leitura incidente e refletida da luz
Leitura integrada nas câmaras reflex
Leitura pontual analítica
Iluminação natural solar
Regras básicas de iluminação
Luzes duras e suaves
Alteração da iluminação existente
Domingo, das 8h30 até 13h30

1. avaliação final do curso

período – 20 a 21 de OUTUBRO 2018
Sábado: das 8h30 até as 18h30, com parada de almoço, sendo manhã aula teórica e tarde
aula de rua; Domingo aula de revisão das imagens produzidas, a partir das 8h30
Total de horas – 15h
Professor – Marcelo Reis – www.marceloreis.art.br
Investimento – 15 horas aulas: R$ 450,00 a vista [ou R$ 500,00 cartão], com direito a
certificado

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

Instituto Casa da Photographia, 20 anos em 2017, cada dia melhor para seus conhecimentos!!

