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Notícias
GOIÂNIA MOSTRA CURTAS ABRE INSCRIÇÕES PARA
OFICINAS, SEMINÁRIO E PALESTRA NA SEGUNDA‐FEIRA
19/08/10

Escrito por Marina Marques em Cursos

Nenhum comentário

A 10ª Goiânia Mostra Curtas abre, no dia 23 de agosto (segunda‐feira), inscrições para duas oficinas, um
seminário e uma palestra. São oferecidas gratuitamente as oficinas Domínio de imagem, com o cineasta e crítico
de cinema Kleber Mendonça Filho; e O ser em cena – interpretação para cinema, com o preparador de elenco
Frederico Foroni; o seminário Cinema digital, com o escritor e doutor em comunicação Luiz Gonzaga de Luca; e a
palestra Cinema e artes plásticas: a relação do artista com a realidade, com o cineasta e artista plástico Cao
Guimarães. As inscrições para as oficinas e seminários vão até dia 17 de setembro e podem ser feitas pelo site
www.goianiamostracurtas.com.br. As vagas serão distribuídas, preferencialmente, entre os candidatos
residentes no Estado de Goiás, onde se realiza o festival.
MAIS >

horas complementares

Perro Loco 4
18/08/10

Escrito por Marina Marques em Festival/Mostra

Nenhum comentário

Os alunos da Escola de Fotografia e Cinema da Faculdade Cambury, foram convidados pelo Coletivo Perro Loco
para fazerem Making of e Still da 4ª edição do Perro Loco – Festival de Cinema Universitário Latino‐Americano,
nos dias 24 a 29 de agosto no campus samambaia da Universidade Federal de Góias.
Selecionaremos 6 alunos ou mais ( do 3º,4º ou 5º período) para a cobertura do evento.
Além do registro do making of e still, foi oferecida 1(uma) vaga para os alunos participarem de cada oficina
oferecidas pelo festival. São ao todo 4 oficinas e grupos de discussão.
Se você tiver interesse, é só procurar a Escola no quarto piso da faculdade.
As inscrições vão até o dia 23 de agosto
horas complementares

ATENÇÃO/ ESTÁGIO EM CINEMA
17/08/10

Escrito por Marina Marques em Estágios

Nenhum comentário

A fotógrafa e cineasta Rosa Berardo está disponibilizando 2 vagas para estágio como assistente de produção em
dois curta‐metragens que serão gravados no mês de setembro/2010.
1‐ A Lenda do “Romãozinho”, folclore de Goiás e Mato Grosso, que ainda desponta no imaginário da população
interiorana, ora assustando alguns, ora fascinando outros.
2‐ Um sol de jacaré – um filme onde “Tentamos apontar, de maneira simplificada e compreensível, que a
relação das crianças com o meio ambiente pode ser pautada pelos valores que vivenciam no seu meio.
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As idéias lançadas pelo roteiro nos fazem refletir sobre os hábitos de nossa sociedade de consumo, dependente
da fabricação de bens materiais”, Rosa Berardo.
DETALHES IMPORTANTES:
Os filmes serão gravados fora de Goiânia, com a duração de 7 dias cada.
Serão oferecidos alimentação e hospedagem.
Certificado de estágio do filme incluso.
Estágio não remunerado.
Os interessados favor entrar em contato comigo (Marina) na Escola de Fotografia e Cinema
horas complementares

Humor
16/08/10

Escrito por Marina Marques em Humor

Nenhum comentário

II Fórum Latino‐Americano de Fotografia
16/08/10

Escrito por Marina Marques em Cursos

Nenhum comentário
Abertas as
inscrições –
gratuitas – para
os Workshops e
Leituras de
Portfólio do II
Fórum Latino‐
Americano de
Fotografia de
São Paulo. O
Fórum será
realizado em
São Paulo (SP)
no Itaú Cultural,
entre os dias 20
e 24 de outubro
de 2010, porém
as inscrições
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para os
Workshops e
para as Leituras de Portflório irão somente até 22 de agosto. Saiba como se inscrever acessando o site
http://www.forumfoto.org.br/.
Qualquer tipo de dúvida, envie e‐mail para portfolio@itaucultural.org.br . No site do Fórum você encontrará os
temas das atividades, quem são os ministrantes, a programação completa, entre outras informações.

Homenagem BETO LEÃO nesta TERÇA, 19h30 | Lançamento
do LIVRO “Centenário do Cinema em Goiás”
16/08/10

Escrito por Marina Marques em Notícias

Nenhum comentário

Aprenda a fazer o efeito “Bullet Time”
14/08/10

Escrito por Marina Marques em Notícias

Nenhum comentário

Li uma matéria muito legal no blog iPhoto Editora, sobre como fazer o efeito “Bullet Time”
Quem gosta de filmes de ação sabe do que estou falando, o efeito bullet‐time (tempo de(a) bala) é uma
modalidade de efeito especial de câmera lenta, popularizada pelo filme Matrix. A idéia do bullet‐time é mostrar
o movimento de personagens e/ou objetos realizados em um período extremamente curto (a velocidade de
uma bala, como o nome diz). Este efeito é usado principalmente em jogos eletrônicos e filmes.
No blog da iPhoto, você pode conferir um comercial que utiliza esse efeito e posteriormente assisitir o making‐
of que mostra como o efeito foi produzido.
Só clicar AQUI!

Photoshow 2010 será em Belo Horizonte
14/08/10

Escrito por Marina Marques em Cursos
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O objetivo do evento organizado pela Editora iPhoto é romper barreiras e eliminar os obstáculo de distância,
levando a cada região do Brasil os grandes mestres da fotografia de estúdio e casamento. Tudo em um
congresso qualificado, moderno e mais acessível aos fotógrafos de todo país.
O Brasil é quase do tamanho de um continente. Muitos fotógrafos deixam de participar de eventos de
fotografia, que normalmente ficam concentrados no eixo Rio – São Paulo, devido a altos custos de
deslocamento e hospedagem. A iPhoto Editora propõe‐se então proporcionar a oportunidade para os
profissionais da imagem terem acesso a tudo o que for necessário para o sucesso profissional, através de um de
seus maiores eventos: o Photoshow.
A edição de 2010 do PhotoShow acontece nos dias 5, 6 e 7 de outubro, no Teatro Dom Silvério – Chevrolet Hall,
da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Mais uma vez, o evento tem a intenção de levar até os profissionais
de uma região a oportunidade de expandir conhecimento e atualização para o mercado de trabalho. Seu
formato e estrutura seguem o modelo de grandes congressos, ao conjugar teoria e práticas ao vivo, além da
presença renomadas figuras do cenário da fotografia nacional. Tudo organizado para o melhor aproveitamento e
compartilhamento de experiência entre profissionais palestrantes e congressistas.
O PhotoShow Belo Horizonte dedica cada um de seus três dias para um eixo de trabalho. No primeiro dia, 5 de
outubro, a temática é “Estúdio Professional”, e contará com as palestras de Luiz Garrido, com as principais
técnicas para fotografar retratos, Danilo Russo, para composição de grandes esquemas de iluminação, e Patrícia
Prado, que explica todos os detalhes necessário para produção de fotografia sensual.
Em seguida, no dia 6 de outubro, é a vez de “Photoshop Professional”, Altair Hoppe compartilha dicas e
truques no mais famoso editor de imagens, o Adobe Photoshop, enquanto Reinaldo Martins mostra como
otimizar o fluxo de trabalho com o Adobe Lightroom. Por fim, em 7 de outubro, a sessão “Wedding
Professional” começa com Evandro Rocha, que apresenta as novas técnicas para fotografas noivos em diversos
cenários. Nesse mesmo dia ainda, Fernanda Marques e Reinaldo Martins mostram como introduzir o
fotojornalismo na fotografia de casamento.
As inscrições para o PhotoShow Belo Horizonte estão abertas e podem ser feitas pelo telefone 0800 600 5622
(exceto celulares, que devem utilizar o número (47) 3056‐5022) ou pelo endereço
http://www.iphotoeditora.com.br/photoshow. O site ainda conta com o perfil de cada um dos palestrantes,
instruções de como chegar no local do evento e diversas formas de interagir com a equipe da iPhoto Editora
através de redes sociais web.
Dúvidas ou sugestões podem ser enviadas também para o endereço contato@iphotoeditora.com.br.
Serviço:
Quem: iPhoto Editora.
O quê: promove o PhotoShow – Belo Horizonte.
Quando: dias 5, 6 e 7 de outubro de 2010.
Onde: Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230 – Savassi – Belo Horizonte – MG
Mais informações:
Joel Minusculi – Assessoria de Comunicação iPhoto
assessoria@altairhoppe.com.br – (47) 3056‐5622

Atenção: Rally da Fotografia muda a data
14/08/10

Escrito por Marina Marques em Concursos

2 comentários

O Rally de Fotografia, promovido pelo jornal O Popular e apoiado pela Faculdade Cambury, teve sua data
alterada. Agora irá acontecer nos dias 21 e 22 de agosto.
Com o tema: “Parques de Goiânia”, as inscrições podem ser feitas de 05 a 18 de agosto nas lojas Fujioka do
Goiânia Shopping, Bougaiville ou Shopping Flamboyant.
O Workshop com o Fotografo Décio Assis, com o tema “Paisagismo” (para camêras fotograficas), será no dia 20
de agosto, das 19:00 às 22:00,no auditório da AMMA, rua 75 com rua 66, centro ( em frente ao IFG, antigo
http://www.cambury.edu.br/blog/fotografiaecinema/category/noticias/
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cefet).
ATENÇÃO: Os alunos das Escola de Fotografia que participarem do Rally receberão certificado de 16 horas
complementares e quem participar do workshop reberá certificado.
Link do Vt do Rally no site do O Popular: http://www.youtube.com/user/MktOPopular#p/a/u/1/2W6vMP0mgt8
Regulamento aqui: http://www.opopular.com.br/rallydafotografia/RegulamentoPopNet.pdf

O mestre da fotografia de horror!
13/08/10

Escrito por Marina Marques em Notícias

Nenhum comentário
Nesta sexta‐feira 13 a homenagem é ao especialista
na transformação de pesadelos em fotografias, sua
vida é dedicada a isso.
por denilson_umbelino, do site Sem Censura ( link no
final da página)
Se você está a procura de fotografias “trash”, confira
o portfólio do artista e fotógrafo Joshua Hoffine.
“Expert” no assunto, Joshua monta um cenário
específico para cada ensaio fotográfico. É uma série
de etapas que vai de objetos de decoração até a
maquiagem horroripilante, tudo para que o resultado
final chegue o mais próximo possível da verdade – o
sangue, as expressões, texturas e luzes.

Isso mexe com a emoção de qualquer um. Seu
trabalho é pregar o terror, a ira, o medo, a fome de
matar é o combustível para que cada ensaio se torne
melhor que outro. Quem o procura já sabe o que vai encontrará pela frente: sangue por todo lado, corpos
dilacerados, olhares de espanto, apreensão e medo. Você ainda duvida? Olhe o que vem pela frente.
Confira as fotos clicando no site super legal do Sem Cencura.
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MEUS ÚLTIMOS TWEETS
Faculdade Cambury

629 seguidores
Boa noite pessoalllll!!!
há 14 horas atrás

@escrevebastante A Faculdade Cambury se
despede d um dos nossos grandes
colaboradores Pedro Ivo, obrigado por fazer
parte de nossa família
há 14 horas atrás

Reunião @FaculCambury com o pessoal da
@acessogospel #parceria de Sucesso!!!!
há 16 horas atrás

ATENÇÃO/ ESTÁGIO EM CINEMA A fotógrafa e
cineasta Rosa Berardo está disponibilizando 2
vagas para estágio http://bit.ly/atKX4X
há 17 horas atrás
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Carol em Atenção: Rally da Fotografia muda a
data
Saulo Pantoja em Atenção: Rally da Fotografia
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