
FOTOGRAFIA
Módulo 2 - INTERMEDIÁRIO
8 aulas para dominar técnica, luz e 
composição



Agora que você já conhece a base da 
Fotografia, aprofunde-se em técnicas e 
composição para fotografar ainda melhor!



Composição: perceba, treine, aprimore-se!



Composição: análise de linhas de força



Marc Riboud, Uma rua na velha Beijing, 1965.

Composição: referências de grandes fotógrafos



Fotometria avançada: soluções para cada caso e 
situações críticas



Conheça diferentes modos de medição da luz



Filtros: uso avançado para correções



Aprenda a usar o foco automático a seu favor



Conheça os 4 fatores que alteram a
profundidade de campo



Aprenda a usar o WB criativamente



Conheça objetivas a fundo – aula supercompleta



Objetivas na prática: o que usar em casa situação



Fotografia noturna: técnicas práticas

Guilherme Netto



Duas saídas fotográficas para treino em campo



Efeitos especiais: panning



Foto da aluna Rejane Padovani, Kartódromo Int. da Granja Viana

Efeitos especiais: panning



Efeitos especiais: light-painting

Foto produzida em aula no Centro Cultural Würth



Efeitos especiais: light-painting

Foto de aluno



Iluminação e retratos: diferentes esquemas de luz



Retratos em estúdio com iluminação profissional

Fotos produzidas em aula no Centro Cultural Würth



Foto produzida em aula no Centro Cultural Würth



Fotos produzidas em aula no Centro Cultural Würth



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



Venha aprender com a 
gente! Inscreva-se agora:
https://goo.gl/forms/afUHcHEiDG1tcGCv1

https://goo.gl/forms/afUHcHEiDG1tcGCv1


 Venha fazer parte do nosso fotoclube!

 Nossos alunos e ex-alunos têm assessoria 
permanente para tirar dúvidas, inclusive 
compra de equipamento.

 Temos também aulas particulares e treinamento 
para trabalhar profissionalmente. Confira no site:

 www.teoriadascores.art.br/cursos

 11 99484-7147 (WhatsApp)

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

