
LINGUAGEM e

ENSAIO AUTORAL
Desenvolva um lindo trabalho pessoal 
em 8 encontros quinzenais



PROPOSTA

8 encontros quinzenais para:

 você desenvolver sua linguagem, 
compreender como fotografa e o que quer 
transmitir com suas imagens

 aprender a organizar um ensaio autoral, em 
todas as fases, até a diagramação e impressão.



Em cada aula há discussão de referências -
diferentes linguagens, fotógrafos consagrados

Angelina Jolie por David Lachappelle, 2001 (esq) e por Ron Galella, 1999 (dir)
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Tiago Santana. Juazeiro do Norte, CE, 1992.
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Luiz Braga, Barracão laranja, 1990.



Orientação individual aos projetos dos alunos

Aula no Centro Cultural Würth
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Análise de imagens - Princípios de design

Michael Freeman



Análise dos elementos gráficos

Michel Guyot



Tira-dúvidas de tratamento de imagens



Valorize a apresentação 
de seus trabalhos e 
destaque-se!



Trabalhos de alunos

Renata Branco
Ensaio Autoral



Trabalhos de alunos

Diana Cohen
Ensaio Autoral



Trabalhos de alunos

Elizete Soares
Ensaio Autoral



Alunos
com os fotolivros que 
produziram - Ensaios Autorais





• Quer descobrir seu estilo?

• Quer conhecer mais sobre Fotografia de autor, e 
quem são as grandes referências e destaques?

• Quer aprender a contar histórias com suas 
imagens?

• Participe e descubra sua criatividade!



Venha aprender com a 
gente! Inscreva-se agora:
https://goo.gl/forms/cjTkId7XI2Sn2omg1

https://goo.gl/forms/cjTkId7XI2Sn2omg1


Conheça a Teoria das Cores Fotografia

 Nosso maior diferencial: instrutores muito experientes –
orientações e exercícios para entender na prática como suas 
fotos podem ficar cada vez melhores e do jeito que vc quer

 Todas as aulas têm exercícios práticos e vc pode assistir 
novamente às aulas em outras turmas ou repor aulas que 
perder sem custo adicional

 Nossos cursos são estruturados em módulos e incluem 
excelente material didático exclusivo

 Aqui vc tem atendimento personalizado em turmas 
pequenas

www.teoriadascores.art.br/cursos

11 99484-7147 (WhatsApp)

http://www.teoriadascores.art.br/cursos

