
A1

  
Câmara Municipal de

Lisboa Online

 	Visitas diárias: 3139

 	País: Portugal

 	Âmbito: Outros Assuntos

 	OCS: Câmara Municipal de Lisboa Online -

Agenda Cultural de Lisboa Online

 
ID: 58524095

 
25-03-2015

Cursos Livres Abril 2015
 

URL: http://agendalx.pt//evento/cursos-livres-abril-2015

 
Curso Intensivo de Fotografia Analógica e Digital
 
 Programa: Utilização adequada de câmaras fotográficas (analógicas ou digitais); Controlo da câmara
fotográfica em modo manual; Materiais foto-sensíveis (analógicos e digitais); Registo de Imagem e
Edição; Aplicação da teoria da cor à fotografia digital; Tratamento de imagem em Adobe Photoshop;
Técnicas de pré-impressão digital; Controlo de todo o processo de revelação e ampliação da fotografia
analógica a preto e branco.
 
 Professores: António Rebolo, Arlinda Lopes
 
 data: 6 Abril a 27 Mai 2015, 2ª e 4ª feira das 21h00 ás 23h00
 
 preço: 290EUR + 29EUR (Insc) + 2,50EUR (Seg)
 
 Workshop de Anodização e Coloração de Metais: Alumínio e Titanio
 
 Programa : Historicamente, a cor tem sido amplamente utilizada na joalharia. A cor era introduzida
pelos materiais usados e sua manipulação: combinação de metais de diferentes cores, alteração das
cores originais dos metais, aplicação de pigmentos, etc. Este workshop tem como objectivo explorar
as possibilidades de coloração do alumínio e do titanio
 
 através da anodização destes metais. Serão realizados exercícios de manipulação dos metais usados
antes de serem anodizados. Na primeira parte, dedicada ao alumínio, faz-se uma introdução a
diferentes técnicas de manipulação deste metal, entre os quais gravar, recozer, dobrar, forjar e fundir.
Serão também enfatizados os acabamentos possíveis para posterior anodização e coloração. A
segunda parte será dedicada ao titanio. Além de exercícios de manipulação deste metal (serrar, furar,
dobrar, forjar), dar-se-á especial importância aos acabamentos para posterior coloração. Será pedido
aos alunos que realizem diversas amostras e pelo menos uma peça em cada um dos metais usados
neste workshop.
 
 Professores: Ana Margarida Carvalho
 
 data: 7 Abr a 9 Jun 2015, 3ª feira das 10h às 13h
 
 preço: 85EUR + 8,5EUR (Insc) + 2,5EUR (Seg)
 
 Workshop: Ilustração Editorial de Imprensa
 
 Programa: Desenvolvimento de exercícios de publicação direccionados para várias áreas da imprensa.
Pretende-se desenvolver a capacidade de resposta dos alunos às condições reais do mercado.
Exercícios de curta duração com prazos semelhantes aos praticados nos periódicos semanais e diários,
terminando com um exercício real, em coordenação com uma revista ou um jornal.
 
 Professores: Daniel Lima
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 data: 9 Abr a 18 Jun 2015, 5ª feira das 18h30 ás 20h30
 
 preço: 180,00EUR + 18EUR (Insc) + 2,50EUR (Seg)
 
 SÁBADO/DOMINGO Workshop de Desenho/Pintura em torno da exposição "Sonnabend | Paris - New
York": Imagem/Objecto
 
 Workshop organizado pelo Ar.Co em parceria com a Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva.
 
 Nas obras da colecção Sonnabend agora expostas o olhar predominantemente Pop submete o
tradicional "motivo" (o que se representa) a uma relação imediata e directa com a sua realidade
objectual. Não se trata apenas de representar coisas correntes (ou já configuradas nas formas de
consumo corrente) mas de construir um objecto-imagem ou uma imagem-objecto. Através de
procedimentos e técnicas como o recorte, a fotocópia, a máscara, o stencil, o decalque, etc., os
participantes combinarão materiais como o guache, a tinta-da-china, o carvão e a grafite, realizando
trabalhos intimamente relacionados com as obras expostas. A primeira sessão inclui uma visita guiada
à exposição.
 
 Professor: João Migueis
 
 data: 11, 12, 18, 19 Abril 2015, Sábados e Domingos das 10h30 às 13h
 
 local: Casa Atelier - Vieira da Silva: Alto de São Francisco, 3 (Junto ao Jardim das Amoreiras) 1250-
028 Lisboa
 
 preço: 10h - 80EUR + 0,75EUR seguro
 
 SÁBADOS Workshop de Desenho no Museu Nacional de História Natural e da Ciência - Diário Gráfico
 
 O workshop tem como objectivo promover o treino da capacidade experimental e técnica de desenho
dos participantes, desenvolvendo o seu potencial inventivo e expressivo através do registo em diário
gráfico. Abordagem de diversos temas e modos de representação, utilizando diferentes técnicas, tais
como meios riscadores e aguarelas, percorrendo os espaços do MUHNAC, do Jardim Botânico às
colecções do Museu.
 
 Professor: João Catarino
 
 data: 11, 18 Abr e 2, 9, 16 Mai 2015; Sábados das 10h30 às 13h00
 
 local: Museu Nacional de História Natural e Ciência, Rua da Escola Politécnica 56/58, 1250-102 Lisboa
 
 preço: 110,00EUR + 2,50EUR (Seg)
 
 Workshop: Ilustração Digital
 
 Programa: Formação prática orientada para a utilização das ferramentas digitais nas áreas
relacionadas com a Ilustração e com a Banda Desenhada.
 
 Professores: Afonso Ferreira
 
 data: 21 Abr a 16 Jun 2015, 3ª feira das 18h30 às 20h30
 
 preço: 150EUR + 15EUR(insc) + 2,50EUR(seg)
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