MERCADO DE FOTOGRAFIA AUTORAL
24 horas.
Curso sobre o cenário atual do mercado para produtos relacionados a fotografia autoral. Prints,
livros ou produtos expandidos.
A ideia é entender a linha do tempo de comercio desta arte, bem como destacar os validadores
e players do mercado
Conteúdo Programático:
Aula 1
- Aquecimento e entrosamento professor aluno;
- Mostrar alguns cases dentro do histórico do professor (pessoal e da FOTOSPOT);
- Apresentar conteúdo do curso;
- Final da aula fazer conclusão e tirar dúvidas.
Aula 2
- Apresentação da linha do tempo do mercado de fotografia autoral;
- Apresentar tamanho do mercado dentro e fora do Brasil;
- Apresentar os players do Mercado de Fotografia Autoral;
- Apresentar suportes físicos para obras, explorar os materiais e falar sobre certificações de
papeis e impressões.
Aula 3
- Recapitular rapidamente os validadores do mercado;
- Apresentar casos concretos de sucesso destacando as forças exercidas pelos validadores do
mercado;
- Final da aula fazer conclusão e tirar dúvidas.
Aula 4
- Foco no mercado brasileiro, possibilidades e direcionamentos para novos artistas;
- Final da aula tirar dúvidas e questionar as intenções e interesses de cada aluno.
Aula 5
- Início de um grupo de estudos com trabalho dos alunos: apresentação de material e edição
das séries que já estão em desenvolvimento;
- Identificação das narrativas, aspirações e direcionamento conceitual do trabalho de cada
aluno;
- Identificação do uso das imagens dentro do mercado atual.
Aula 6
- Continuação do grupo de estudos;
- Visita a uma galeria especializada em fotografia contemporânea: apresentar um acervo,
processo de venda exposição e conversa com dono da galeria.
Aula 7
- Discussão sobre a visita, alinhamento das expectativas;
- Discussão final de como cada trabalho deve ser apresentado, avaliação das oportunidades de
cada trabalho dentro do Mercado de Fotografia Autoral.
Aula 8
- Apresentação final do material;
- Conclusão e encerramento do curso.
Mais informações com nossa central de atendimento.
Venha nos visitar, conhecer nossas instalações, os recursos disponíveis e a programação das
nossas galerias de exposições em ambas as unidades, sempre com uma mostra especial.
Será um prazer te receber.
Um abraço,

