Plano de Aulas do curso

FOTOGRAFIA PARA INICIANTES
40 HS AULAS

A teoria da fotografia se ensina em uma hora, as primeiras noções da prática

em um dia. O que não se ensina é o sentimento da luz – é a apreciação artística
dos efeitos produzidos pelos dias diferentes e combinados, é a aplicação de
tais ou tais efeitos segundo a natureza das fisionomias que como artista você
deve produzir.

O que se ensina ainda menos, é a inteligência moral do seu tema, – é esse tato

que coloca você em comunicação com o modelo, que faz julgar e dirigir na
direção de seus hábitos, de suas ideias, segundo seu caráter e permite a você

de dar, não banalmente e ao acaso, uma indiferente reprodução plástica ao

alcance do último servente de laboratório, mas a semelhança mais familiar e a
mais favorável, a semelhança intima.

Félix Nadar – 1820 - 1910, França
As fotografias constate deste programa é de autoria do
professor Marcelo Reis, veja mais de seu trabalho em
www.marceloreis.art.br

Curso de Fotografia para iniciantes Referencial Um

APRESENTAÇÃO
Bem vindo ao Instituto Casa da Photographia, criada em 1997, somos
a mais antiga escola de fotografia de Salvador, veja mais do nosso
trabalho em www.casadaphotographia.com.
Nosso curso é direcionado tanto para o iniciante que fará uso pessoal,
quanto o que pretende seguir carreira profissional, nosso curso de
fotografia é composto por três momentos, Elementos próprios da
fotografia – que vai da mecânica ao sistema digital - , Leitura e técnicas
pensar e produzir com a Luz e por fim, a Desenvolvimento do Olhar, os
passos preliminares para o desenvolvimento do seu olhar. O curso de
Fotografia para iniciantes, Referencial UM, totalizando 40 horas,
oferece 16 horas teóricas, e 24 horas de aulas práticas avaliadas, o que
é isso? são três saídas de rua, -12hs, e três aulas de avaliação do que foi
produzido nesta referida aula de rua. Oferecemos uma das maiores
carga horária da cidade, com o melhor custo beneficio. Nosso curso é
em sua essência um curso de fotografia iniciante, porém tem em seu
método e conteúdo muito mais a oferecer do que um curso básico convencional.
Aproveite e dê um grande passo para introdução ao mundo da fotografia,
mesmo para os já iniciados.

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 do conhecimentos de técnicas e conceitos
artísticos. A partir das experiências e dos conhecimentos adquiridos,
cada participante poderá aperfeiçoar sua formação com os cursos
avançados oferecidos pelo Instituto Casa da Photographia.

OBJETIVOS
O curso de fotografia para iniciantes, Referencial Um, com 40 horas, inicial para câmara DSLR,
tem seu foco no estudo dos elementos próprios da técnica e da linguagem fotográfica. Espera-se
que o aluno, ao concluir o curso, seja capaz de entender que a principal ferramenta fotográfica é o
olhar. Dominar o equipamento e a técnica do processo é uma maneira de expressão artística, uma
vez que a fotografia produzida tem os efeitos plásticos desejados. Nosso curso inicial de 40 horas,
possibilita a assimilação de conteúdos que são indispensáveis para o prosseguimento dos estudos,
tanto nos nossos cursos avançados de Iluminação de Estúdio e de Projeto Fotográfico, como nos
nossos cursos especiais: Introdução a Direção de Fotografia em Cinema Digital, Fotojornalismo,
Fotografia em Preto e Branco, Fotometria, dentre outros.

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.

Caso você não possa fazer um curso regular em turma, com os horários prí-fixados, faça de maneira
particular, veja mais via nosso whatsapp.
Não é obrigatório possuir câmera fotográfica profissional DSLR, pois a Casa disponibiliza
alguns equipamentos para as aulas práticas.

Conteúdo do curso
Veja qual turma e em qual horário
para que seja feita a distribuição dos assuntos nas 40hs de aulas.
Aula 01 . Revisão de conceitos . Objetivas . Tipos e Funções
Aula 02 . Sistema Digital . Diafragma . Obturador
Aula 03 . 1a Aula de Rua . Campo Grande
Aula 04 . Análise das Fotografias
Aula 05 . Luz . Fotometria
Aula 06 . 2ª Aula de Rua . Barra
Aula 07 . Análise das Fotografias
Aula 08 . Elementos da composição
Aula 09 . 3ª Aula de Rua . Pelourinho
Aula 10 . Encerramento do curso

Professor titular Marcelo Reis - www.marceloreis.art.br
Livro adotado: Fotografia Digital – Aprendendo a Fotografar com Qualidade – 528 páginas,
Autor: Prof. Dr. Enio Leite ISBN: 978-85-371-0503-0 – R$ 50,00 não incluído no custo do
curso.
Investimento: R$ 650,00 cartão, R$ 615,00 débito ou R$ 600,00 transferência - BB, promoção por tempo limitado], com direito ao material teórico [PDF].
Realização: Insituto

Casa da Photographia, desde 1997

http://www.casadaphotographia.com

Endereço: Travessa Basílio de Magalhães, nº 19 A, Sala 04, 1º andar
Empresarial Vilmar Cavalcante - prédio verde, Rio Vermelho, Salvador

