ATIVIDADE DE FOTOGRAFIA PARA FAMÍLIAS ONLINE

A CAIXA MÁGICA
Conceção: Mariana Ramos

A fotografia, uma invenção do século XIX, teve um
impacto enorme na nossa visão do mundo.
Com um clique congelamos um momento da nossa
vida. Hoje, esse momento fica registado num cartão de
memória; contudo, quando a fotografia foi inventada
era registada num papel (ou numa chapa de cobre).
Parecia um milagre: a satisfação do desejo antigo de
preservar para sempre um acontecimento sob a forma
de uma imagem.
Propomos

uma série de desafios que irão dar a conhecer

como surgiu esta técnica e explorar diferentes olhares sobre
a fotografia.

INTRODUÇÃO
A câmara fotográfica deriva da câmara escura,
um aparelho ótico criado a partir de várias
observações feitas por alguns pensadores da
antiguidade. Pode ter a forma de uma caixa ou
de uma sala mergulhada na escuridão: a luz
entra por um pequeno orifício e projeta uma
imagem invertida na parede oposta. Esta imagem
projetada é a paisagem exterior, ou seja, o que
está em frente ao orifício. Na intenção de tornar
a imagem mais nítida, pode-se aproximar uma
folha de papel do orifício.

Artistas como Leonardo da
Vinci ou Johannes Vermeer

Curiosidade: Os

são do filósofo grego

triangular ou redonda), produzindo sempre uma imagem circular.

Este fenómeno só será explicado no século XVI, pelo filósofo
Francesco Maurolico: a abertura em relação ao tamanho do Sol
será sempre apenas um ponto.

com o objetivo de os tornar

Quando

realidade.

observou

a imagem exterior, fosse qual fosse a forma do orifício (quadrada,

Os

mais realistas e fiéis à

Aristóteles (384–322 a.C.). Ele

que a passagem de um feixe de luz através de uma abertura projetava

vão adotar este objeto para

esboços e estudos lumínicos,

primeiros textos que se conhecem deste fenómeno

raios de luz que atravessam esse ponto formam um cone

luminoso, sendo o orifício o vértice e o

Sol

a base do cone.

atravessam para o outro lado, os raios divergem e formam

um segundo cone, menor do que o primeiro e com a imagem
invertida.
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DESAFIO 1

Construir uma câmara escura

Existem várias formas de construir uma câmara
escura, sugerimos-vos uma que poderão fazer
recorrendo a materiais facilmente encontrados em
casa.
Precisarão de uma lata, papel vegetal,
fita-cola, tesoura e uma cartolina
(pode até ser aproveitado um folheto
publicitário).
Faz-se um furo no fundo da lata. Depois, recorta-se
o papel vegetal 1 centímetro maior do que a lata e
cola-se no lado oposto ao orifício. Com a cartolina,
constrói-se um cilindro em torno da lata, no lado
do papel vegetal. Apontando para uma janela,
poderemos ver o que está lá fora de pernas para o
ar.
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DESAFIO 1

Construir uma câmara escura

Quem inventou a fotografia?
No século XVII, as câmaras escuras deixaram de ser
grandes e passaram a ser móveis, desmontáveis e
semiportáteis. Foram fabricadas como instrumentos de
observação dos astros e usadas como entretenimento,
em espetáculos que saltavam de aldeia em aldeia, para
mostrar a magia do dispositivo.
O desejo de fixar a imagem que se via na câmara escura
instigava investigadores a fazerem inumeras tentativas,
fracassando consecutivamente.
Foi no começo de 1816 que Joseph Nicéphore Niépce,
depois de dar início às suas pesquisas sobre a melhor
forma de fixar a imagem, descobriu que o conseguia fazer
num papel coberto com cloreto de prata, inventando a
heliografia — papel sensibilizado que escurece com a
incidência dos raios solares. (ver ao lado: 1.ª heliografia,
Niépce, 1826)

As

experiências de

que

Niépce

Louis Daguerre

foram muito importantes para

desenvolvesse o daguerreótipo e

finalmente obtivesse uma fórmula química mais estável
de fixar a imagem.

1839

Atribui-se

oficialmente o ano de

à invenção da fotografia.
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DESAFIO 1

Construir uma câmara escura

Na mesma época, William Henry Talbot, em
Inglaterra, inventou aquilo a que chamou calótipos.
Um calótipo é uma imagem em papel cujos tons
são inversos aos da realidade; isto é, se um objeto
é escuro, na fotografia ficará branco, e vice-versa.
Nascia assim o negativo. Para se obter uma imagem
semelhante à realidade, seria necessário fazer uma
fotografia da fotografia — o positivo. Em 1844, Talbot
publicou o primeiro foto livro da história, intitulado
O Lápis da Natureza.
Para muitos artistas como Henri Cartier-Bresson, era
um meio de mostrar o seu olhar do mundo. Através
da perspetiva, do foco, do enquadramento podiam
mostrar a sua visão particular do que o rodeava.
Outros artistas, como Moholy-Nagy ou Man Ray,
encararam a câmara fotográfica como instrumento
de experimentação técnica e manipulavam a imagem,
ou seja, alteravam as fotografias para obter um certo
resultado.
A
A fotografia surge como um novo e importante meio de
comunicação. É um excelente método de documentação,
sendo rapidamente adotada pelo jornalismo como elemento
fundamental de informação.

abordagem da fotografia vai mudando consoante os

artistas.

Assim,

propomos-vos dois exercícios a partir do

trabalho de duas artistas presentes na coleção.
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DESAFIO 2

À luz da sombra

Brincar com as sombras é sempre divertido. Quem
nunca experimentou fazer a forma de um animal
com as mãos à frente de um candeeiro, projetando a
sombra na parede?
«O que produz a sombra está à frente, ou atrás, mas
não longe», diz Lourdes Castro (n. 1930). O trabalho
desta artista portuguesa mostra-nos a sombra em vez
do objeto desenhado, pintado ou fotografado. Aquela
sombra que foge ao nos movermos, que se transforma
ao juntar-se com a sombra de outra coisa ou que se
desmultiplica quando usamos vários pontos de luz.

Peçam

Procurem na vossa casa as formas que os objetos produzem
na parede. Se tiverem uma lanterna, podem ir apontando e
vendo o que acontece. Qual é a forma da sombra da jarra
que está em cima do armário? Que figura sugere a sombra
do agrafador, ou da fruta em cima da fruteira?

ajuda aos vossos pais e montem um animal, um ser

fantástico com a sombra de vários objetos.

Sobreponham-nos

ou coloquem-nos de forma a poderem projetar a sua sombra
na parede.

Se

preferirem, colem uma folha branca na parede:

esta será a vossa tela de projeção e tornará mais fácil o
enquadramento da fotografia.

DESAFIO 3

Quem sou eu?
Neste desafio, descobriremos a obra da Cindy
Sherman (n. 1954), uma artista norte-americana
que trabalha com o seu próprio corpo, recriando
ou inventando personagens. Ela é simultaneamente
fotógrafa e modelo. Veste-se e maquilha-se com se
fosse uma dessas personagens, usa acessórios como
cabeleiras e chapéus ou objetos como garrafas e
candeeiros para compor um cenário, e posa para a
sua câmara. Ela agrupa as suas fotografias por temas:
por exemplo, a série Untitled Film Stills, na qual se
representa como atriz de filmes de série B; ou as séries
de contos de fadas; palhaços; acidentes; retratos
históricos, em que se caracteriza de personalidades
importantes recriando pinturas famosas; ou dos
passageiros de autocarro, onde mimetiza, ou seja,
imita as posição mais comuns de quem anda todos os
dias de autocarro. Não gostariam de se vestir do vosso
herói preferido e fazer umas fotografias?
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DESAFIO 3

Quem sou eu?
A nossa proposta é que escolham pelo menos
cinco personagens, heróis de uma história ou
pessoas que conheçam e posem para uma
fotografia como se fossem essas personagens.
Lembrem-se de todos os pormenores, não só
em termos de roupa, mas também a posição do
corpo e a expressão do rosto.
Escolham um fundo que tenha a ver com a
personagem — podem até criar uma história
visual com os objetos que escolherem.

Tenham

atenção à iluminação: é conveniente

que seja estável, isto é, que não dependa
do

Sol

a entrar pela janela.

Poderão

optar

por pequenos focos de luz para obter um
ambiente mais dramático.

#MCB_OnlineKids

