
 

Curso Olhar o Mundo, Pensar a Imagem 

Com Cláudia Tavares 

 

Objetivo: Partindo da pergunta “onde está você?”, o curso pretende pensar a 

atual situação de cada um de nós e do mundo ao nosso redor. Corpo, casa e 

cotidiano serão os eixos abordados, por meio de trabalhos em fotografia e vídeo 

de artistas brasileiros e poesias de Manoel de Barros e Ana Martins Marques. A 

ideia é fazer exercícios de observação do nosso entorno, tanto externo quanto 

interno.  

Metodologia: leitura de poesias e proposição de exercícios.  

Público alvo: O curso é destinado a fazedores de imagem em fotografia e vídeo 

independente do nível de conhecimento; pessoas com curiosidade e sensibilidade aos 

campos das artes visuais.  

Vagas: Sem restrições. 

Valor: R$ 320,00  

Duração/dia/horário: 8 aulas - 1 encontro semanal de 2 horas - Segundas-feiras, das 

18 às 20h (Plataforma Zoom)  

Cronograma: 

Aula 1 
Introdução à proposta do curso, breve apresentação de cada aluno, leitura de poesias 
disponibilizadas a priori para os alunos matriculados. 
Aula 2 
Análise de trabalhos relacionados ao corpo, o próprio e o do outro. O corpo como tela, 
corpo como 
espaço, corpo como autorreconhecimento. 
Aula 3 
Apresentação de exercício relacionado ao corpo. 
Aula 4 



Análise de trabalhos relacionados à casa, a própria e a do outro. A casa como cenário, 
a vida íntima, 
janela pra fora, janela pra dentro. 
Aula 5 
Apresentação de exercício relacionado à casa 
Aula 6 
Análise de trabalhos relacionados ao cotidiano, ações e reações. Natureza morta e 
cotidiano. 
Aula 7 
Apresentação de exercício relacionado ao cotidiano 
Aula 8 
Exercício – Apresentação de um ensaio final de até 10 fotografias sobre corpo, casa e 
cotidiano. 
 
Bibliografia: 

Da arte das Armadilhas, Ana Martins Marques 

A vida submarina, Ana Martins Marques 

Concerto a céu aberto para solos de ave, Manoel de Barros 

Memórias inventadas, Manoel de Barros 

Cia de foto - Caixa de sapato - https://www.flickr.com/photos/ciadefoto/ 

Jacqueline Hoofendy - https://www.instagram.com/jacquelinehoofendy/?hl=en 

Cao Guimarães - http://www.caoguimaraes.com 

Cris Bierrenbach - https://crisbierrenbach.com 

Leticia Lampert - www.leticialampert.com.br 

Pedro David - https://www.pedrodavid.com/ 


