EFCO - Ensaio Fotográfico Coletivo
Orientado
Apresentação
Um dos assuntos mais interessante para se fotografar são pessoas em toda sua
variedade e complexidade. É um grande desafio para o fotógrafo capturar com seu
equipamento poses, expressões, a delicadeza das formas, moldar luz e sombras para
transmitir sensações, ideias, conceitos.
O problema para muitos fotógrafos é justamente encontrar pessoa dispostas a posar em
ensaios fotográficos, encontrar locais adequados e interessantes para fotografar essas
pessoas, saber driblar as armadilhas fotográficas comuns em qualquer ensaio desse tipo.
A proposta do EFCO é justamente fazer todo o trabalho de logística necessário para
reunir fotógrafos e modelos em uma locação interessante e propícia para a fotografia,
além de durante o ensaio fotográfico orientar fotógrafos e modelos para que os
resultados sejam os melhores, ou seja, muitas belas fotos.
No EFCO trabalharemos bastante com a luz natural para entender como ela pode ser
aliada na criação de um conceito, bem como utilizar de fontes artificiais de luz (flashes) e
modificados de luz (rebatedores). Para fotógrafos mais experientes será uma ótima
oportunidade para colocar em prática seus conhecimentos. Para fotógrafos menos
experientes será a chance de aprender muito com quem também fotografar e terminar o
dia dominando técnicas que nem imaginava existirem. Em resumo o EFCO é um evento
fotográfico para fotógrafos com qualquer nível de conhecimento de fotografia.

Como funciona?
O ensaio terá início pontualmente às 13 horas, quando as modelos já estarão maquiadas
e produzidas. A turma será dividida em dois grupos que revezarão as modelos e
ambientes disponíveis na locação.
Diferente dos ensaios coletivos tradicionais onde cada fotógrafo está por conta própria e
não conta com nenhum suporte, no EFCO cada turma terá acompanhamento em tempo
integral de um dos organizadores que auxiliará no melhor aproveitamento de cada
ambientes, na direção das modelos, alertará para as armadilhas fotográficas existentes e
poderá tirar as dúvidas que surgirem durante o ensaio.
Esse tipo de organização permitirá o melhor aproveitamento do tempo, exploração mais
ampla dos ambientes disponíveis e aproveitamento diferenciado das oportunidades
fotográficas existentes muito além do que os fotógrafos fariam sozinhos.

Os organizadores
Os fotógrafos Diego Marques (https://www.instagram.com/diegomarquesfotografia/) e
Charles Dias (https://www.instagram.com/losgatosphoto/) têm juntos mais anos de
experiência na fotografia do que gostam de admitir e depois de participarem de diversos
ensaios coletivos e saídas fotográficas com modelos nos últimos meses decidiram criar o
EFCO para cobrir uma lacuna no cenário fotográfico paulistano, de ensaios fotográficos
coletivos com modelos fotográficos que oferecessem aos participantes algo que muitos
procuram e não encontram: orientação durante os ensaios a fim de que possam
aproveitar melhor as oportunidades fotográficas oferecidas e não apenas lamentar
depois as que perderam.

As modelos
As modelos selecionadas para os EFCO já foram fotografadas anteriormente pelos
organizadores e foram escolhidas justamente por se destacarem na forma como posam e
pela facilidade de fazerem isso para diversos fotógrafos simultaneamente. Ou seja, são
modelos que irão render excelentes fotos mesmo que sejam fotografadas por fotógrafos
com pouca experiência, pois sabem muito bem como posar da melhor forma possível.

Pré-requisitos
Possuir câmera fotográfica DSLR ou equivalente, bem como lentes;
Saber como usar sua câmera pelo menos o suficiente para fazer os ajustes mais comuns
(abertura, velocidade, ISO, foco, medição de luz, ...)
Entregar no mínimo 10 (dez) fotos tratadas para uso não comercial no portfólio das
modelos no prazo de até 30 dias a partir do dia seguinte à realização do evento.

Investimento:
R$100,00
Fotógrafos:
6 por turma
Modelos:

3 por turma

Duração:

5 horas (das 13 às 18 horas)

Local:
www.estudiodagranja.com.br

Curtiu e tem interesse em participar? Clique aqui para se inscrever

