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A FOTOTECH-MG tem o prazer de convida-los aos Workshops:

FOTOGRAFIA INFRARED e ÓTICA.

Ambos ministrados por Rômulo Lubachesky *

 Workshop de FOTOGRAFIA INFRARED:  Dias 23 e 24 de maio de 2011

      Workshop de ÓTICA:  Dias 28 e 29 de maio de 2011

 
      INSCRIÇÕES:   www.fototech.com.br

           DÚVIDAS:   minas@fototech.com.br

  Valores:         1 Workshop   2 Workshops

 Para Associados FOTOTECH:    R$ 400,00   R$ 500,00
 
                 Público em geral:  R$ 600,00   R$ 750,00

 Local das aulas:  Estúdio Setenta e Sete 
    Rua Cel. Antônio Junqueira, 175  
    Caiçara - BH - MG
    

* Rômulo Lubachesky - Natural e morador de Cascavel - PR, Formado em Geo-
logia pela UFRGS. Pioneiro no Brasil na obtenção de fotografias Infravermelho com 
câmeras digitais. 
Ministrou aulas e palestras no Núcleo de Fotografia (FABICO) na Universidade Fed-
eral do Rio Grande do Sul, SENAC-RS, Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), 
nas escolas de fotografia Câmera Viajante e Escola de Imagem.
Publicou vários artigos em revistas especializadas do Brasil e Europa. 
Realizou algumas exposições individuais principalemente no Rio Grande do Sul 
 



Conteúdo do Workshop de ÓTICA:             
            - Distorção geométrica   
- Apresentação, Introdução        - Aberração esférica 
- Câmeras com lentes intercambiáveis       - Gráfico MTF
- Revisão de funcões de câmeras        - Ghost e Flare 
- Luz            - Efeitos óticos nas imagens
- Comprimento de onda         - Bokeh
- Fenômenos óticos (refração, difração,        - Tilt e Shift
  reflexão e  - Objetivas específicas       - Aberração cromática
   absorção                     
- Vinheta ótica

- Na prática serão testadas as lentes dos alunos em todas as características apresentadas na    
  teoria, buscando identificar problemas e contorná-los.
- Equipamento necessário: câmera com lente intercambiável com uma ou mais lentes e 
  tripé.

Conteúdo do Workshop de FOTOGRAFIA INFRAVERMELHO:
            
- Intodução / Apresentação        - Comportamento espectral dos alvos
- Espectro eletromagnético         - Fotografia multiespectral     
- História e usos práticos da fotografia IR      - Possibilidades da técnica
- Fotografia infravermelho com filme
- Câmeras Digitais
- Filtros Infravermelho
- Ótica aplicada
- Falsa cor

O Workshop pretende dar introdução ao mundo da fotografia infravermelho com uso de 
câmera digital, dando base para que o aluno possa escolher seu equipamento, fazer fotos 
infravermelho e sua edição.
A prática engloba todos os aspectos necessários para fazer fotografias infravermelho, resolver 
imprevisibilidades e desenvolber métodos próprios. 

- Equipamento recomendado: Filtro IR (mais usado Hoya rm 72) e tripé


