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Com Thais Scabio.  

O curso aborda o ofício da fotografia para cinema e procura dar um panorama geral deste
assunto. Noções como enquadramento, composição e iluminação são estudadas tanto por
meio da análise de obras audiovisuais quanto através de exercícios práticos. Ao final da
atividade, pretende-se que os participantes detenham conhecimentos gerais acerca das
particularidades da direção de fotografia. 

Thais Scabio é produtora, diretora, arte-educadora e cineclubista. Iniciou o trabalho em
audiovisual por meio de oficinas culturais na cidade de Diadema em 1999. Fez graduação
em Comunicação Social. Especializou-se em Direção de Cinema e Vídeo pela ELCV de
Santo André. Em 2013, foi curadora II Mostra de Cinema da Quebrada do Cinusp a
convite de Esther Hamburger.  

Atua como arte educadora de cinema digital desde 2006. É Criadora e coordenadora do
JAMAC Cinema Digital desde 2009.  Seu primeiro trabalho em direção de fotografia, foi
em 2002. Depois trabalho no Canal São Paulo como cinegrafista em programa de futebol,
fez direção de fotografia em projetos do Terror em 1 minuto,em em diversos filmes
institucionais.  

Em 2016, a convite de Renata Martins, realizou a direção de fotografia junto com outras
parcerias na websérie Empoderadas - Empoderadas do Samba, além do piloto Blablaoba!
em 2015. Em 2017 está em pré produção de seu primeiro longa onde assinara a direção
de Fotografia, em parceria com Paulo Vinícius e a direção com seu parceiro Gilberto
Caetano, continua no projeto Empoderadas, além de outros projetos.  

Vagas limitadas. Inscrições na Central de Atendimento.  

Sala de Múltiplo Uso III.  

(Foto: Camila Izídio)  
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Curtir 67 pessoas curtiram isso. Seja o primeiro de seus amigos.
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