Curso

CURSO DE INTRODUÇÃO À FOTOGRAFIA
DE PATRIMÓNIO CULTURAL

É necessária a inscrição prévia. – Inscrições abertas até dia 31 de Março de 2018.

Público-alvo: todos os interessados na exploração dos conhecimentos básicos para uma entrada no
mundo da fotografia em geral, e da fotografia de património cultural em particular.
Local: Rua Garrett, 19 -4ºA
Descrição: Pretende dar a conhecer a fotografia como uma forma diferente de interpretar a
realidade. Tirando partido das máquinas fotográficas, os participantes utilizarão a fotografia como
meio de exploração do seu próprio quotidiano e do seu trabalho, fotografando mediante diretrizes
estéticas e técnicas apreendidas no curso.
O curso, dada a sua natureza compacta, terá uma breve vertente teórica, em que se abordarão
genericamente alguns dos princípios básicos da técnica fotográficas e algumas vias de
aprofundamento estético e, seguidamente, uma vertente prática, com trabalhos de “campo”, pelo
menos nas proximidades do local onde vai ser ministrado.
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As competências adquiridas deverão permitir aos alunos uma abordagem mais segura e previsível
do trabalho fotográfico e um conhecimento mais profundo dos processos envolvidos nesse trabalho
de forma a que essas competências possam ter aplicação direta na sua atividade quotidiana, pessoal
e profissional.
O Curso será orientado por Paulo Ribeiro Baptista, doutorado em História da Arte Contemporânea,
com uma tese sobre teatro e fotografia em Portugal. É um investigador do Centro de Estudos de
Teatro da FLUL e também do Museu Nacional do Teatro e da Dança. Tem estudado as ligações entre
a fotografia e o teatro, bem como outras dimensões desses dois campos de estudo, repartindo a sua
atividade profissional entre os museus, o teatro e a fotografia.
Preço: 60€ para sócios da AAP
120€ para o Público em geral
Duração:

6 sessões teórico-práticas de 2 horas – às 5as feiras das 18h30 às 20h30
1 sessão prática de 3 horas – dia 28 de Abril das 10h às 13h

Datas das Sessões: 5,2,19 e 26 de Abril, e nos dias 3 e 10 de Maio, e ainda uma sessão no exterior,
no dia 28 de Abril (Museu Arqueológico do Carmo e Baixa Pombalina).
Informações e Inscrições: Inscrição através do e-mail secretaria@arqueologos.pt e do pagamento
por transferência bancária até 4 de Abril.
Dados para Transferência Bancária
Entidade: Associação dos Arqueólogos Portugueses
IBAN: PT50 0010 0000 028878 0000197
Após o pagamento solicitamos o envio de cópia do comprovativo para secretaria@arqueologos.pt
Contactos:
ASSOCIAÇÃO DOS ARQUEÓLOGOS PORTUGUESES
www.arqueologos.pt
Largo do Carmo
1200-092 Lisboa
Tel: 21 347 86 29 | 21 346 04 73 | 93 255 96 36
secretaria@arqueologos.pt
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