FOTOGRAFÍA CREATIVA DE NATUREZA

ESPAZOS NATURAIS E PAISAXES | 15 XUÑO

DETALLES NATURAIS: FLORA, FAUNA E XEA | 16 XUÑO

© Javi Puertas

Castelo de Santa Cruz (Oleiros)
PRAZAS
LIMITADAS
15 XUÑO. ESPAZOS NATURAIS E PAISAXES
Obxectivo: formar aos alumnos/as nas principais
técnicas fotográficas e compositivas para abordar
CREATIVAMENTE diferentes espazos naturais como as
montañas e os bosques, con especial atención aos
paisaxes da auga.
Contidos:
■ Técnicas fotográficas fundamentais: paisaxes.
Claves técnicas expositivas e efectos fotográficos
principais: profundidade de campo, aillar o motivo,
deter o tempo, suxerir o movemento…
■ Fotografía creativa de paisaxes. Catálogo aberto de
recursos creativos e estéticos: paisaxes a contraluz,
efecto sedoso das augas, explotando a hora azul,
paisaxes con nubes en fuga, xogos de reflexos,
efectos pictóricos en paisaxes naturais, extraccións de
paisaxe, coleccións fotográficas de paisaxes, outros.

16 XUÑO. DETALLES NATURAIS: FLORA, FAUNA E XEA
Obxectivo: formar aos alumnos/as nas principais
técnicas fotográficas, compositivas e estéticas para
abordar CREATIVAMENTE a natureza ao detalle, flora,
fauna, xeoloxía...

Contidos:
■ Técnicas fotográficas fundamentais: flora, fauna e
xea. Claves técnicas expositivas e efectos fotográficos
principais: profundidade de campo, aillar o motivo,
deter o tempo, suxerir o movemento…
■ Fotografía creativa de flora, fauna e xea. Catálogo
aberto de recursos creativos e estéticos: texturas
vexetais e minerais, siluetas figurativas, xogando
coas sombras, efecto zooming, dobres exposicións
en cámara, barridos fotográficos, xogando con fondos
naturais, photolandart, parellas fotográficas...

HORARIO E LUGAR
■ Mañás: 9.30 - 14.30 h., Castelo de Santa Cruz
■ Tardes: 16.30 - 19 h., saída fotográfica.

IMPARTE
Javi Puertas (xeógrafo e fotógrafo de territorios e
natureza, experto en espazos naturais e territorios
rurais (http://territoriosfotograficos.com).

INSCRICIÓN
■ 15 xuño (espazos naturais e paisaxes): 50 €.
■ 16 xuño (detalles naturais: flora, fauna e xea): 50 €
■ 15 e 16 xuño: 80 €
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