Taller de fotografia light painting - Mabel Salgado
9 d’abril 2022
DESCRIPCIÓ
Un fisiograma, popularment conegut com a light painting o pintura de llum, és una tècnica creada en 1889, és el
registre fotogràfic de la trajectòria d'una font lluminosa en moviment en un ambient amb poca llum.
En aquest taller aprendrem aquesta tècnica, els paràmetres de la càmera, els diferents accessoris que podem
utilitzar i com il·luminar espais i models per crear una imatge de gran impacte i creativitat.
PROGRAMA
Sessió teòrico-pràctica (8 hores, de 18 a 2h aprox):
Realitzem una classe teòrica prèvia i després ens desplaçarem fins a una ubicació escollida per la pràctica.
A la part teòrica coneixerem les diferents eines de llum i una demostració de fotografia Light painting.
A la part pràctica aprendrem a preparar escenes on il·luminar l'espai i el model. A utilitzar les eines i accessoris
de light painting i a moure'ns en la foscor.
INFORMACIÓ PRÀCTICA
Material fotogràfic necessari:
- Les targetes de memòria buides i bateries ben carregades!
- Trípode
- Càmera que tingui mode BULB
- Disparador (excepció de Olympus)
- Objectiu el més angular possible
- Frontal
Material de subsistència:
- Sopar i aigua
- Roba de color negre o fosca
- Mascareta fosca
- Calçat còmode, fosc i sense reflectants
- Roba d'abric fosca
Horari (orientatiu):
18:00 h trobada a l’ermita dels Padrets Blanes.
18:00 h a 20.00 h sessió teòrica.
20:00 h sopar i desplaçament a l’ubicació escollida.
21:00 h a 02:00 h sessió pràctica.

DOCENT
Mabel Salgado, multiprofessional del món de la imatge i l’art, disseny i moda, publicitat i marketing i fotografia. El
2012, s’especialitza en el món de la fotografia light painting aconseguint importants molts premis i reconeixements.
És membre dels col·lectius light painting World Alliance, ladies of the light i, col·laboradora de linterna Maglite i
Linternas Led Lenser. Més sobre Mabel Salgado a:
www.mabelsalgado.net
https://www.instagram.com/mabelsalgadophoto/

COORDINADOR AFIC
Joan Membrives
PREU: 30€
Què inclou:
Organització del Taller
Les sessions teòriques i el guiatge fotogràfic
Assegurança
Què no inclou:
Desplaçaments
Despeses personals
El sopar
PLACES DISPONIBLES
Nombre màxim de participants: 10
Les places es cobriran per ordre d’inscripció al grup de whatsapp de l’activitat. Inscriu-te a:
https://chat.whatsapp.com/JHrWma0uhetEkMpS3ZNaPG
Forma de pagament: Transferència al compte ES19 0133 8119 9042 0000 4277 (un cop l’organització us confirmi
la plaça i la realització de l’activitat)

