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O que é essencial para você na quarentena?
Para esta ativiaie iamos prvmevro conhecer o trabalho ia fotógrafa e estuiante ie
arqueologva
Paula
Zuccot.
Ela
lançou
recentemente
a
hashtag
#EveryThingWeTouchCovidEssentalsx15 que svgnvfca algo como “toias as 15 covsas que
tocamos e são essencvavs iurante a paniemva ie coivi”. O desafo é que as pessoas
separem todas as coisas que são muito importantes para elas nesse momento de
isolamento social, fotografem e compartlhem. Sobre sua vieva ela ivz:

“Meu sonho é criar uma cápsula do tempo global sobre as nossas vidas na quarentena. Objetos são ótmos
contadores de história e o objetvo é refetr sobre nossos hábitos, necessidades, esperanças, medos,
desejos e mecanismos de cópia durante este período de nossas vidas; assim podemos aprender sobre nós
mesmos enquanto indivíduos e nesta nova comunidade global”.

Vamos obseriar três vmagens, enivaias por partcvpantes io iesafo, toias retraias
ia págvna Covid Art Museum, no Instagram:

Magialena Goioy, Argentna

Buiá, Argentna

The Butlers, Portlani Oregon

Então, o que é essencval para iocês nesse momento? Quavs objetos iocês mavs têm
utlvzaio? Separem esses objetos (mínimo de 5, máximo de 15) e fotografe eles. Mas
antes ie tuio, leva com atenção essas vnivcações para fazer o trabalho:
1. Obserie que nas fotografas o ângulo é aéreo (ivsto ie cvma), os objetos estão bem
organvzaios e ocupanio toio o enquairamento ia câmera. Além ivsso, iemos
apenas os tavs objetos e o funio (mesa, chão, cama ...). Não aparecem cantos ie
mesa ou ie pareie. Posvcvone a câmera bem em cvma ie tuio. Isso se chama
composvção.
2. Prepare o ambvente. Quanto mavs luz em cvma io objeto, melhor a qualviaie ia
vmagem. Isso ajuia a eivtar granulações*.

3. Ok. Você arrumou tuio e fotografou. Agora iocê iav ajustar essa vmagem para ela
fcar com as cores mavs saturaias e elas se iestacarem bem. Os objetos essencvavs
são basvcamente covsas que nos fazem bem neste momento. Devxá-los com as cores
mavs “ivias” ajuia a transmvtr essa vieva.
Detalhe: cor saturaia = cor pura. Quanto menos cor, mavs cvnza ela fca. Repare na roia ie
cores aquv embavxo:

Percebeu? Agora obserie a ivferença entre uma foto sem saturação [A], com pouca
saturação [B] e com bastante saturação [C]:

[A]

[B]

[C]

Para fazer esse ajuste no celular ou no computaior, procure pela eivção ie fotos que já
iem neles (para celular exvstem aplvcatios svmples e gratuvtos) e a opção ie saturação em
Cores ou Ajuste ie Imagens. Mas proiaielmente iocê terá que parar um pouquvnho para
procurar, povs caia aparelho tem uma programação ivferente.
Depois que terminar, envie o seu trabalho como resposta aqui nessa tarefa do Teams!
Lembrando que se você estver sem o celular, pode fazer o mesmo em forma de desenho.

Arrume suas coisas em cima da mesa e desenhe elas todas juntas. Se puder, dê um
colorido! Daí é só enviar a foto do trabalho quando puder (mas sem pressa).

*Exemplo ie foto granulaia. É um efevto que está na moia. Mas é precvso saber quanio o efevto é
vntencvonal ou quanio acontece “sem querer”. No caso iessa ativiaie, eivte as granulações vlumvnanio
bem o lugar. Se for possíiel, fotografe com o iva avnia claro.

[D]
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