Centro de Formação de Associação das Escolas de Matosinhos

Escola-Sede: Escola Secundária Augusto Gomes

Fotografia

Analógica

Atelier 2011-2012

Iniciação

Prática de Laboratório a P/B - 4 horas semanais – 45 sessões

Objetivos
- Sensibilização para o papel da imagem fotográfica na atualidade e a sua utilização como instrumento de
expressão plástica.
- Aprofundar o conhecimento da máquina fotográfica, seus componentes e utilização.
- Utilizar conceitos de composição, profundidade de campo, medição de luz, velocidade e aberturas de
diafragma, na tomada de imagens.
- Dominar as técnicas de laboratório a Preto e Branco: Revelação de negativos; Impressão de cópias em
diversos formatos; 10x15; 18x24 e 30x40.
- Apresentação dos trabalhos realizados, em Debate de Grupo na perspetiva de criação de um Projecto
Fotográfico.
Funcionamento
Quintas – feiras das 18:00 às 22:00h, no Laboratório de Fotografia da ESAG - Escola Secundária Augusto
Gomes. O Atelier tem início no dia 3 de Novembro.
Local
Laboratório de Fotografia da ESAG - Escola Secundária Augusto Gomes.
Material
- Necessário: Máquina fotográfica 35 mm, TTL, Reflex; Rolos 35mm, P/B; Papel fotográfico; Capa para
negativos e documentação; Lupa para contactos; Bata de trabalho no laboratório.
- Fornecido: Documentação teórica; Folhas de arquivo de negativos; Líquidos de revelação de filmes e
papel.
Raide,

debates

e

visitas

- Uma vez por mês, sensivelmente, haverá um raide fotográfico, que decorrerá aos sábados das 10.00,
às 13.00 ou das 15.00 às 18.00h.
- Serão organizados dois debates de grupo, para todos os participantes.
- Serão organizadas visitas a exposições de arte que se afigurem importantes para o percurso artístico
do grupo.
Regulamento
- Este atelier não é exclusivo para pessoal docente e não docente, estando aberto a outros interessados.
- Os utilizadores dos espaços de laboratório são responsáveis pela sua preservação.
- A gestão e distribuição dos espaços de ampliação são da responsabilidade do dinamizador.
Mensalidade
A mensalidade é de 40 euros, a pagar ao dinamizador.

Dinamizador: Eduardo Gomes
Inscrições - eduardommgomes@gmail.com - tlm. 917125436

R. Damão 4450-107 MATOSINHOS

tel. 229399260 Ext. 44

fax. 229389686

E-mail: cfaematosinhos@gmail.com

http://www.cfaematosinhos.eu

