Cores na Fotografia 1
Começaremos agora uma série de atiidades aplicando estudos de cor na
Fotografaa começando por um efeito bastante popular nas redes sociais:c o
arco-íris.
Aplicatios como Snapchat e Instagram possuem fltros que criam um efeito de
arco-íris sobre a foto. Entretantoa como seria se não existssem nem celulares e
nem programas de computador para editar as imagens e criar esses efeitos?
Neste exercício iocês irão criar efeitos de luz e cor de modo caseiro e também
entender um pouco mais sobre como funciona o processo de fotografa. Como
já escreii no últmo posta fotografar não é apenas apertar um botão da
máquina. É preciso usar nossos OLHOS e obseriara planejara testara refazer.
Vamos fazer assima dar nomes ao passo a passo (obs:c clique nas fotos para dar
zoom).
1.

Olhando e observando:c o arco-íris é o resultado de um fênomeno fsico
e natural chamado refração. Quando a luz do sol entra em contato com
as gotculas de água suspensas na atmosfera após a chuia ela se “diiide”
em iárias cores. Podemos obseriar também este efeito em bolhas de
sabãoa CDsa manchas de gordura ou sabão no asfaltoa cristais de quartzoa
etc. Clique em DOWNLOADS e baixe a apostla ““eoria das Cores” que
explica um pouco mais sobre as cores-luz. Obserie abaixo:c

2. Planejando: para realizar esta (e qualquer) fotografa é importante pensar
no que iocê iai registrar. Mesmo um fotógrafo que trabalhe na rua ou em
manifestaçõesa por exemploa ainda que precise pensar rápido ele está
escolhendo os ângulosa os enquadramentos (clique aqui para assistr um iídeo

rapidinho sobre enquadramento)a etc. É preciso também prestar bastante
atenção no que iai aparecer na fotografa. Esconder algum objeto que não
faça parte e que cause um “ruído” na imagema posicionar a câmera para o
canto da mesa não aparecera etc. Fotografar é pensar na imagem como um
todo e não apenas em um objeto. Dessa forma, para fazer este trabalho você
vai precisar de: um CD (qualquer um) e um feixe de luz. Pode ser um feixe de
luz natural produzido com uma pequena abertura da cortna (obserie a foto
abaixo) ou de uma lanterna.

3. Como projetar o arco-íris? Boma para criar esse efeito iocê precisa apontar
esse feixe de luz diretamente para a parte metálica do CD. Depoisa é só ir
testando as posições do CD até conseguir criar o arco-íris (dependendo da
posição as cores podem fcar muito ou pouco intensas). Obserie como fz na
foto abaixo.

4. Fotografando: agora iamos para a fotografa propriamente dita. O objetio
do exercício é trar fotos de partes de si mesmo (mãosa pésa rostoa cabelosa etc)
com essa projeção de arco-íris. Escolha o lugar onde iocê iai estar. No meu
casoa usei o sofá com uma manta cinza (o que deixou as cores em bastante
eiidência) como fundo deixando as mãos e os pés bem centralizados (no meio)
da foto. O assunto da imagema no caso desse exercícioa deie estar bem focado

e aparecendo mais do que qualquer outra coisa. “aliez iocê precise de ajuda
para segurar o CD. Mas lembre-se:c o planejamento e as ideias para as fotos são
suas!

5) Agora é sua vez:c tente fazer em casa e envie por e-mail. Não esqueça de
eniiar junto a resposta para a seguinte pergunta (resposta na apostla que falei
lá em cima) – Quais são as 3 cores-luz primárias e as 3 cores-luz secundárias?
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