Taller de retrat fotogràfic
Professora: Mercedes Fittipaldi

El retrat fotogràfic és un gènere en què es reuneixen tot un seguit d’iniciatives
artístiques que giren al voltant de la idea de mostrar les qualitats físiques o
morals de les persones que apareixen en les imatges fotogràfiques.
El taller està orientat a la teoria i pràctica creativa sobre la fotografia de retrat.
S'aprofundiran nocions como ara la composició, la il·luminació, el llenguatge
corporal o la importància de la mirada, entre d’altres.
Està dirigit als qui posseeixen coneixements de fotografia bàsica i utilització de
càmeres fotogràfiques digitals i que desitgen millorar la qualitat tècnica i
artística dels seus retrats.
Objectius:
- Conèixer els elements de la composició en retrats i les aplicacions en el
moment de la presa. També els tipus de retrats fotogràfics i els esquemes
bàsics d'il·luminació en l’estudi fotogràfic.
- L'objectiu és proporcionar els coneixements bàsics en la tècnica de retrat
perquè l'alumne aprenga a combinar tots els elements que influeixen en el
moment de la presa fotogràfica a través de classes teòriques, de l'anàlisi de
diversos autors i de la pràctica en taller. Insistirem també a conèixer autors
destacats en aquesta especialitat.

Requisits: Càmera rèflex digital
Temari:
Breu història de la fotografia de retrats
Mestres de la fotografia de retrat
Composició d'un retrat
Tipus de retrat
Plans
Enquadrament
Regla de la mirada
Retrat amb llum natural
Retrat ambientat
Retrat en estudi
La il·luminació en el retrat
Factors que influeixen en un retrat
Consell per a realitzar un bon retrat
Pràctiques i resolució de dubtes i visionat de les fotografies realitzades
pels alumnes.
Requisits: Càmera rèflex digital

PERIODITZACIÓ
-

Del 20 al 23 de març de 2017
D'11:00 h a 14:00 h
4 sessions
12 hores – 1,2 crèdits
12 hores ICE

·

Març: 20, 21, 22 i 23

LLOC: Per determinar

NOTA
PER A L'OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT ÉS IMPRESCINDIBLE:
*UNA ASSISTÈNCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL D'HORES DEL CURS
*ESTAR AL CORRENT AMB EL PAGAMENT DEL CURS
*SUPERAR UNA PROVA D’AVALUACIÓ PROPOSADA PEL PROFESSOR
*REALITZAR L'ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL CURS

