Composição Fotografica
Duración: 65 horas.
Modalidad: online
Objetivo do curso on-line O curso servirá como uma base para explorar os conceitos de
composição, a partir de conceitos básicos, como a regra dos terços para tópicos mais avançados,
tais como a forma como o olho viaja através de uma foto. Será que você tem fotografias
surpreendentes conhecendo os elementos de composição em fotografia e fazer única e irrepetível.
O curso online aborda como a câmera é diferente do olho e apresenta fundamentos de
composição, tais como equilíbrio e ponto de vista. Examinar a importância da geometria, da luz e
cor na composição. Quem é? A composição fotográfica on-line curso é voltado para aqueles que
sempre estiveram interessados ??em dominar as regras de composição e de obter fotos
verdadeiramente profissionais. Este curso on-line vai ter o conhecimento para saber para onde
olhar para um ponto específico em suas fotografias. O que serve este título? Este certificado
permite que você iniciar e expandir seus conhecimentos em fotografia, ganhando um
conhecimento profundo das regras que afetam a composição de uma fotografia. Conheça dirigir a
atenção para visualizar suas fotos, aplicando as regras do peso visual. Você pode compor uma
natureza morta, um retrato ou uma paisagem. À primeira vista, você vai interpretar os diferentes
tipos de composições. http://youtu.be/-E_ZNbdFz7w
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Qual é a composição fotográfica?
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Equilibrar peso visual
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Exercício: Pratique o básico
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A regra dos terços
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A análise de imagens – Henri Cartier Bresson
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O que é um gênero de fotografia?
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❍

Análise de imagem: o trabalho de Man Ray
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Conclusões
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