Centro de Monitorização e Interpretação
Ambiental de Vila do Conde

Workshop
Fotografia da Paisagem Urbana

Horário
2ª a 6ª - 10 às 18 horas

CENTRO DE MONITORIZAÇÃO

Inscrições através de
Tel. 252 637 002
E-mail :cmia-viladconde@sapo.pt

E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL DE VILA DO CONDE
Av. Marquês Sá da Bandeira nº. 320
4480-916 Vila do Conde

3, 7 e 9 de Fevereiro 2010

Em 1826, o francês Joseph Nicéphore Niép-

Este Workshop vai permitir aos formandos a

Destinatários:

ce produz a imagem que é reconhecida

aprendizagem das regras básicas da fotografia

conhecimentos básicos de fotografia.

como a primeira fotografia. Nos últimos

aplicadas ao registo da paisagem urbana.

anos de século XIX a fotografia popularizase com a introdução no mercado da câmara

O formador Vítor Costa é docente no Instituto

Iniciados ou amadores, com

Carga horária: 12 horas (pós-laboral)

Português de Fotografia e coordenador do pro-

• Dia 3 de Fevereiro (18h-22h)

jecto fotográfico FOTOADRENALINA.

• Dia 7 de Fevereiro (14h30-18h30)

tipo “caixão” e pelo rolo substituível criado
entretanto nos Estados Unidos por George
Eastman.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

Desde então, a evolução da fotografia, das

Regras Básicas

técnicas, das tecnologias e das câmaras

O curso inclui saída de campo.

• Câmaras

nunca mais parou. A câmara fotográfica
permitiu, ao longo dos tempos e desde a

• Dia 9 de Fevereiro (18h-22h)

• Objectivas

Custo:

30 euros (realização condicionada à

presença de um mínimo de 12 participantes).

sua invenção, que o fotógrafo se fosse liber-

• Analógico vs Digital

Contacto/Inscrições:

tando do carácter de mero captador de uma

• Abertura do Diafragma/Profundidade de

cmia-viladconde@sapo.pt/ 252 637 002

dada realidade, de um dado objecto .
O uso da fotografia na interpretação do
Espaço Urbano permite-nos explorar formas
inovadoras de representação da paisagem

campo

Linguagem fotográfica na paisagem
urbana
• Forma e volume
• Fotometria da luz e sombra

urbana. Esta forma de descrever os elementos visuais que formam o espaço constitui
um método e um instrumento para a sua

• Maximização dos ângulos de tomada de

vista
• Técnicas de enquadramento

análise e crítica e uma ferramenta para
melhor os entender.

• Técnicas de exposição no interior e exterior

Fotografia nocturna

