
        

 

PLANO MEDIAÇÃO/OFICINA/CURSO NO MAMAM 

I. Dados  

Titulo 
Revelação Fotográfica no Sol 

(Goma Bicromatada) 

Ministrante (s) 
Kelly Saura 

Carga horária 
5hs 

Público-alvo e faixa etária 
 
 

fotógrafos, artistas plásticos, químicos, estudantes, 
pesquisadores, curiosos e amantes das imagens e 
das técnicas de revelação fotográfica. De 10 a 100 
anos. 

Período de realização da oficina/curso 
11 de fevereiro de 2017 

Local de realização da oficina/curso 

 

( X ) Pátio Mamam 

(  ) Auditório Mamam 

( X ) Ao redor do museu (em outros locais) 

* aquário ou área coberta ao lado do pátio. 

Horário da oficina/curso 
10 as 16h  

* 1h de intervalo para almoço (12 as 13h) 

Quantidade mínima e máxima de 

participantes  

Mínimo 5 pessoas - máximo 10 pessoas. 

Valor da inscrição 
R$ 150 (cento e cinquenta reais). 

Dados da conta para depósito das 
inscrições 

Banco do Brasil 

Ag 0697-1 

CC 54982-7 

kelly ferreira de lima 

Breve currículo do ministrante 

 

 

Kelly Saura é artista visual e designer. Desenvolve 

pesquisa sobre processos de formação de imagem. 

Em 2016 iniciou uma pesquisa de revelação 



fotográfica em vidro (FotosobreVidro). Desenvolve 

projetos de instalação e cinema experimental e 

ministra oficinas relacionadas. Vive entre Calhetas e 

Rio de Janeiro. 

 

II. Plano de Trabalho  

Conteúdo programático (em tópicos identifique sua ementa):  

 

1. Apresentação da turma e levantamento dos interesses; 

 

Teórico 

2.Contextualização da pesquisa de revelação; 

3. Histórico da técnica de revelação Goma Bicromatada; 

4. Elementos da fórmula; 

5. Técnica; 

6. Referências e possibilidades de adaptação e aplicação da técnica. 

 

Prático 

1. preparar o pigmento; 

2. preparar o suporte; 

3. preparar o negativo; 

4. preparar a fórmula 

4. testes de revelação. 

 

Objetivos (gerais e específicos):  

 

GERAIS 

    Divulgar as possibilidades artesanais de revelação fotográfica, transferência de tecnologia para a 
apropriação e acesso à tecnica, adaptação por materiais mais acessíveis para que possa ser adaptada e 
realizada com recursos mínimos e locais. 

ESPECÍFICOS 

   Os participantes possam desenvolver suas prórpais pesquisas específicas e aplicações utilizando a 
técnica de revelação fotográfica sem a necessidade de câmara-escura. 



 

Recursos didáticos oferecidos pelo ministrante: 

Todos os materiais e ferramentas necessários para realização dos testes práticos do laboratório (para 
preparar a fórmula, banco de negativos e suportes de revelação); e apostila. 

 

 

 

Plano de ensino (especifique detalhadamente na tabela o seu plano de ensino dia-a-dia): 

Horários Dia 1 

10h apresentação 

10h30 conteúdo teórico 

11h conhecendo e preparando os pigmentos e a emulsão 

12h Intervalo para almoço 

13 às 16h Testes de preparação da emulsão e revelação 

 

 

 

 

 


