Fotografia 1
Olá! Vamos começar a trabalhar com fotografia.
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Para começar, faremos um exercício de autorretrato + retrato. Os dois na
mesma imagem. Ficou confuso? Vou explicar logo abaixo, leia com muita
atenção. Vocês terão TRÊS opções. Escolha a que você achar mais
interessante.
1.

A primeira opção é uma fotografa única, mas com dois elementos. Você
irá fotografar a si mesmo contra a luz, sendo que no fundo deve ter a
paisagem de sua janela. Na fotografa contra a luz, o objeto que está na
frente do fundo (ou seja, você) se transformará apenas em silhueta. Dê
uma olhada no esquema (feito no computador, não julguem ahahah)
abaixo e no exemplo para entender. Observação: para isto funcionar, a
foto deve ser feita com a luz do dia. E não esqueça de prestar atenção
no enquadramento. Abra bem a janela e tente capturar apenas você e
a paisagem. “Corte” da foto a moldura da janela, cortnas, etc.

Fonte: https://bityli.com/tTqcG

2. A segunda opção é a dupla exposição: consiste em duas imagems
sobrepostas como no exemplo abaixo. E aí você fará o seguinte. (A) Fotografe
a si mesmo (de perfl, de frente, somente o rosto, de corpo inteiro, você
decide) e em um fundo liso (uma parede da casa e que não tenha quadros ou
qualquer outro detalhe). Ajuste a iluminação se precisar e apoie a câmera em
alguma mesa ou cadeira (faça vários testes). (B) Depois, fotografe a vista de
uma de suas janelas (somente a vista, ignore a moldura da janela, as cortnas,
etc). Dica: fotografe a si mesmo e a paisagem na mesma posição. Se a selfe for
com a câmera horizontal (deitada), use assim também para a paisagem. Se a
selfe for com a câmera vertical (em pé), use assim também para a paisagem.
(C) Agora vamos fazer a tal dupla exposição. Existem muitos aplicativos para
celular que fazem isso. Recomendo o Snapseed (é gratuito). Depois que abrir a
primeira foto, clique em Ferramentas e depois em Dupla Exposição. Clique no
ícone de uma mini paisagem com um sinal de + para adicionar a segunda

imagem. Dê uma olhada nas imagens abaixo para entender melhor o
resultado.

Fonte:
https://fotodicasbraasil.com.bra/comoifaeeraiduplaiexposicaoi100idicasideifotograaia/

Link para um vídeo explicativo: https://youtu.be/CX9XX9mN-114/
3. A terceira opção é para quem só tem acesso ao celular de noite. Você fará o
seguinte: clique neste link e escolha um dos retratos ou autorretratos ali e
então tente reproduzi-lo em casa, em forma de fotografia. Existem vários
desafos como esse na internet, vou colocar dois como EX9EPPLOS aqui
embaixo. Pas preste atenção: são apenas exemplos. Não use eles, escolha
uma outra pintura e tente fazer do seu jeito. Peça ajuda de alguém se precisar
para fazer a fotografa. Você também pode usar uma pintura que você goste e
não esteja no link ou ainda uma foto de algum cantor(a) que você goste. Pas
TEP que ser retrato.

Fonte: https://catracalivre.com.br/entretenimento/em1serie1de1retratos1casal1recria1poses1e1estilos1de1pinturas1famosas/
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