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#athomewithmaat

FOTOGRAFIA COM FILTROS ANALÓGICOS
Materiais necessários
—
—
—
—
—

Cartolina,
Tesoura, x-ato e fita-cola,
Lápis de carvão,
Película aderente,
Marcadores coloridos.

Instruções
1.

1. Desenha retângulos na cartolina e
recorta-os. Dentro de cada um deles recorta
outro retângulo para abrir uma “janela”.
Estes serão os suportes para os teus
filtros.

2.

2. Recorta retângulos de película aderente e
com fita-cola fixa-os aos suportes.

3.

3. Usa os marcadores para colorir a película.
Podes usar várias cores no mesmo filtro.
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FOTOGRAFIA COM FILTROS ANALÓGICOS
Sabias que a palavra fotografia significa “desenho de luz"? A fotografia é a
técnica de criação de imagens por meio de exposição luminosa,
fixando-as numa superfície sensível. Ou seja, sem luz não podemos
fotografar.
As fotografias, atualmente, podem ser analógicas ou digitais.
Analógicas: exposições de luz diretamente impressas em fita de filme,
onde a imagem surge através de processos físicos e químicos de
revelação. Digitais: conversão de exposições luminosas para códigos
digitais, armazenados num cartão de memória.
É possível fabricar fotografias digitais e analógicas com filtros manuais, e
não apenas através de programas digitais. Quando se coloca um material
translúcido colorido à frente da lente da máquina fotográfica, a luz é
filtrada através desse material, projetando uma imagem da mesma cor
que o filtro.
Agora já percebes que...
1. A fotografia depende da luz
(natural ou artificial) e pode
ser analógica ou digital.
2. É possível editar fotografias
com filtros analógicos, não
apenas através de programas
digitais.
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3. Podes interferir na forma como
o teu aparelho recebe a luz,
fazendo-a atravessar materiais
transparentes ou translúcidos.
Assim estás a criar filtros
analógicos.

FOTOGRAFIA COM FILTROS ANALÓGICOS
Instruções
4.

4. Coloca o teu filtro em frente à câmara do
telemóvel ou máquina fotográfica e… Click.

5.

5. Agora experimenta substituir a película por
outros materiais que encontres em tua casa e
diverte-te a tirar fotografias criativas.
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