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evento

Evento reunirá em dois dias a equipe da redação com mais nove nomes 
consagrados da fotografia brasileira. Veja como participar

Grandes FotóGraFos estarão no 10

E

Vivência com
Fotografe
m setembro de 2017, o ci-
clo de 20 anos da revista se 
completa e começaremos o 
ano 21. São duas décadas 
de muito trabalho, com éti-
ca, compromisso com o lei-

tor, criatividade, empenho e serie-
dade para levar a você a melhor in-
formação possível sobre o apaixo-
nante mundo da fotografia. Para fe-
charmos as comemorações, fare-
mos um evento batizado de Vivên-
cia com Fotografe.  A ideia é reu-
nir leitores, o pessoal da redação e 
uma seleção de fotógrafos renoma-
dos de várias áreas. Está progra-
mado para dois dias, 1º e 2 de se-
tembro (sexta e sábado). Esse pode 
ser o primeiro de uma série.

Para o Vivência com Fotogra-
fe estão confirmados os seguin-
tes fotógrafos, pela ordem alfabé-
tica:  Luciano Candisani (fotogra-

fia de natureza e as técnicas pa-
ra registrar animais); Marcio Sca-
vone e Luiz Garrido (farão pela pri-
meira vez uma apresentação jun-
tos sobre retrato); Newton Medei-
ros (book em estúdio e esquemas 
de luz); Marcos Hermes (as vá-
rias facetas da fotografia de músi-
cos, de retratos a shows); Lidi Lo-
pez (os ensaios de grávidas e famí-
lia com uma visão lúdica); Brasilio 
Wille (técnicas de direção e luz pa-
ra um ensaio sensual); Everton Ro-
sa (segredos para ser um fotógrafo 
de sucesso em casamentos); e Ri-
chard Cheles (técnicas da fotogra-
fia publicitária). 

São feras de vários segmen-
tos que, além de falar sobre as es-
pecialidades que dominam, farão 
uma pequena performance foto-
gráfica, mostrando na prática para 
o público o que fazem em campo ou 

em estúdio. Fora isso, dois parcei-
ros importantes estarão com Foto-
grafe no evento: a Sony (como pa-
trocinadora) e o Senac-SP, já que o 
evento ocorrerá no moderno Cam-
pus de Santo Amaro, na zona sul 
da capital paulista – Avenida Enge-
nheiro Eusébio Stevaux, 823. 

Como partiCipar
Quanto você acha que custaria 

a inscrição em um evento desses? 
Usando como base outras iniciativas 
do gênero e consultando quem or-
ganiza esse tipo de coisa, a respos-
ta foi a seguinte: para ser muito ba-
rato, no mínimo R$ 300 por pessoa, 
por dia de evento. Ou seja, R$ 600 os 
dois dias. Quanto custará para o as-
sinante de Fotografe? Praticamente 
nada. Mas, devido ao número de va-
gas para a participação presencial, 
foram criadas algumas regras. 

marcio Scavone 
Retrato

Everton rosa 
Casamento

Luiz Garrido 
Retrato

richard Cheles 
Fotopublicidade

marcos Hermes 
Música
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ao lado, Newton medeiros e, acima, 
Brasilio Wille: mestres em ação

Como Fotografe tem dezenas 
de milhares de leitores, depois de 
ampla discussão interna, foi deci-
do que seriam privilegiados nesse 
evento os que são mais fiéis, ou se-
ja, os assinantes. O segundo ponto 
discutido foi como atender também 
milhares de assinantes, já que se-
ria preciso um auditório gigantesco 
– o que não é possível em um pri-
meiro momento. E, como Fotogra-
fe tem assinantes espalhados por 
todas as regiões do Brasil, a maior 
parte teria dificuldade para se des-
locar até a cidade de São Paulo, on-
de o evento será realizado.

Diante dessas questões, algu-
mas regras foram estabelecidas 
após debate entre a redação de Fo-
tografe e a diretoria da Editora Euro-
pa: o evento será gravado em vídeo 
e disponibilizado para todos os as-
sinantes, que receberão uma senha 
para acessá-lo. Para os que quise-
rem se inscrever para o evento pre-

sencial, com vagas limitadas, será 
necessária a renovação da assina-
tura. A gerente da área, Fabiana Lo-
pes, criou condições muito especiais 
de renovação, com um enorme des-
conto e facilidade de parcelamento.

A inscrição presencial será efe-
tivada após a renovação de uma as-
sinatura de dois anos com 50% de 
desconto. Isso quer dizer o seguin-
te: em vez de R$ 477,60, o preço 
cai para R$ 238,80 e pode ser pa-
go em até 12 parcelas de R$ 19,90.  
São condições excelentes para ver 
de perto alguns dos grandes no-
mes da fotografia brasileira e ainda 
ter contato direto com a redação de 
Fotografe – estarão lá Sérgio Bran-
co, Livia Capeli, Juan Esteves, Die-
go Meneghetti, Laurent Guerinaud, 
Guilherme Mota, Brenda Zacharias, 
Izabel Donaire, Roberto Araújo, en-
fim, toda a equipe da revista. 

Como as vagas são limitadas, 
a oferta de renovação valerá en-

quanto todas as vagas não forem 
preenchidas. Fabiana Lopes aler-
ta que quem não estiver em épo-
ca de renovação deve ligar para o  
pessoal de atendimento – (11) 
3038-5050 para Grande São Paulo e 
0800-8888-508 para outras regiões 
do Brasil – e informar-se sobre 
como fazer a inscrição. Será uma 
chance incrível de troca de ideias e 
conhecimento. Esperamos você lá.

Lidi Lopez confere foto com uma 
cliente grávida em seu estúdio 

Luciano Candisani em ação no pantanal fazendo imagens subaquáticas
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