
 

 

 

 

PROVA DE FOTOGRAFIA PRETO E BRANCO 

“Eu vejo tudo enquadrado...” 

 

“Tirar fotografias significa reconhecer simultaneamente, e 

numa fracção de segundo, tanto o facto em si como a 

organização rigorosa das formas visualmente percebidas que 

lhe dá sentido. É colocar a cabeça, o olho e o coração no 

mesmo eixo. ” 

Cartier Bresson, 1976 

Contextualização: 

A fotografia artística tem como objetivo expressar a emoção ou a ideia de um fotógrafo, e conta com 

um forte caráter subjetivo. Nesse contexto, é essencial destacar que o aspecto mais importante de 

uma fotografia é explorar a percepção e apresentar um processo artístico pautado no olhar pessoal, 

nas emoções e na exploração criativa das técnicas fotográficas.  

Durante o período de isolamento social, pelo tempo estendido, nosso olhar esteve mais apurado 

para os detalhes dos nossos lares e de nós mesmos. A proposta desta prova é fotografar, em preto 

e branco, a luz solar penetrando e invadindo o espaço interno dos cômodos pelas janelas ou portas, 

desenhando sobre o chão, a parede, os móveis e as pessoas.  

Para inspirá-los, segue uma coletânea ao final do documento. 

 

Objetivo da prova:  

Capturar, por meio de 10 registros fotográficos em preto e branco, a invasão da luz natural nos 

espaços internos das nossas casas – um olhar para dentro, sensível, expressivo e poético (vide 

coletânea).  

 

Regulamento 
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2020 

 

 

2020 



FORMATO: Apresentação das 10 fotografias em um único arquivo PDF e apresentação em vídeo 

(por LINK no youtube) das 10 fotografias, com tempo de exposição de 15 segundos cada. Trilha 

sonora livre. ENCAMINHAR para marafe@unicamp.br e patrrita@unicamp.br  

Data: 06/11/2020 

Horário: até as 10h00 

 

Critérios de Avaliação do Júri Técnico e Artístico:  

Ângulo, enquadramento, luz, paleta de cinzas; 

Criatividade; 

Originalidade na captura do tema; 
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By my window, 1930 - Olive Cotton 

 



 



Dorothy Norman, 1986 

 

 

 

 

 

 

Cartier Bresson, 1967 



 

 Madonna, by Steven Meisel  

 


