


Durante décadas o amor tem s ido a 
maior fon te de inspi ração na fo tograf ia. 
Como não lembrar dos bei jos c láss icos 
da fo tograf ia dos anos 40 e 50? Como 
não lembrar de Rober t  Doisneau?

Esse workshop é to ta lmente inspi rado no 
amor: amor ent re casais,  sobre o amor 
pela fo tograf ia.

São dois dias de workshops, o pr imei ro 
dia teór ico e o segundo dia prát ico com 
ensaio ao v ivo e edição.

O workshop é para qualquer fo tógrafo 
que quer se especia l izar em re t ra tos de 
casais e casamentos diurnos. 
Os requis i tos são: ter  mente aber ta, 
ser  apaixonado por pessoas, gos tar de 
ar te,  e possui r  câmera e notebook (op-
c ional )  com Lr  e Ps. 

o workshop



Michele Marques e Lu iza Marques vêm fazendo um t rabalho de des taque em 
níve l  nacional no tema de fo tograf ia de casais e casamentos diurnos. Nesse 
workshop to ta lmente di feren te sobre fo tograf ia românt ica, ambas passarão toda 
sua essência de t rabalho e manei ra de cons t ru i r  imagens. Também serão aborda-
dos temas como composição, di reção express iva ent re casais e edição, tudo de 
uma manei ra mui to prát ica, dinâmica e descont raída. Uma exper iência única.

a experiencia

“Enxergar e nada mais” -  esse é nosso lema,  nossa meta, nosso guia: fazer 
com que o aluno desenvolva o equipamento mais precioso que e le tem, o o lhar. 
Queremos t rabalhar com a sens ibi l idade do seu o lhar e a ex t ra i r  a verdadei ra 
beleza de qualquer pessoa, de qualquer lugar,  de qualquer momento, af inal , 
a beleza es tá nos o lhos de quem vê. Possuímos um método própr io de ens ino, 
método que tem mudado a v ida de mui tas pessoas. Seu sonho é nosso sonho. 
Vamos sonhá- lo jun tos?

a escola

^



Paixão é a palavra que melhor def ine a fo tógrafa 
Michele Marques. Paixão pela v ida, paixão pelo 
seu t rabalho -   se é que podemos chamar de “ t rabal -
ho” o que mais ama fazer na v ida. Apaixonada por 
pessoas, por sent imentos, pela luz e por cores.. .   é 
com esse amor todo que busca t rans formar fo togra -
f ia, fazer pessoas não apenas enxergarem at ravés 
do seu o lhar,  mas sent i rem o que es tão vendo.

as professoras

Lu iza Marques é formada em Engenhar ia Aeronáu-
t ica, e abr iu mão dessa prof issão para se dedicar 
comple tamente à sua verdadei ra vocação, a fo to -
graf ia. Apaixonada por casamentos desde cr iança, 
se especia l izou nes te segmento buscando, acima 
de tudo, re t ra tar sent imentos e es tendeu es ta paixão 
aos ensaios de casais,  ges tantes e famí l ia. Acredi ta 
que toda re lação de amor deve ser e tern izada! 

michele marques

luiza marques



R$ 590 que podem ser pagos de 3 manei ras:

A)  inscr ição de R$ 100 e res tante (R$ 490) a serem pagos em até 5 DIAS         
ANTES da data workshop em depósi to bancár io ou car tão de crédi to v ia                         
Pagseguro (so l ic i tar  por e -mai l ) .  O NÃO PAGAMENTO DO RESTANTE CANCELARÁ 
AUTOMATICAMENTE A INSCRIÇÃO SENDO REPASSADA A VAGA A OUTRO     
COLEGA E O VALOR DE R$ 100 NÃO SERÁ RESSARCIDO.

B)  parcelamento to ta l  e antecipado de R$ 590 em até 12x no car tão de crédi to 
v ia Pagseguro* (so l ic i tar  pagamento por e -mai l ) .  *Lembrando que o Pagseguro 
possui  uma taxa mínima de juros.

C)  pagamento to ta l  antecipado v ia depósi to bancár io com desconto (R$ 550).

Lembrando que a inscr ição SÓ SERÁ EFETUADA mediante a escolha do paga-
mento e envio do comprovante para escola@mrretratos.com com os seguintes 
dados: NOME COMPLETO, ENDEREÇO, TELEFONE FIXO E CELULAR, E -MAIL, 
DATA DE NASCIMENTO E NOME DA EMPRESA (SE POSSUIR).  Alunos da Esco-
la de Retratos tem 15% de desconto em qualquer modo de pagamento (R$ 500)

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
Ag: 0558
CONTA POUPANÇA: 74933-8
Ju l iano da Si lva Coelho
CPF: 985.326.770-53

As datas desse e out ros workshops es tão em www.escoladere t ra tos.com em AGENDA e 
na página in ic ia l  bem como os endereços. Preços promocionais sem data def in ida.

investimento



A data do evento es tá na página AGENDA no s i te da Escola de Ret ra tos           
(www.escoladere t ra tos.com. O workshop começa sempre às 9h e termina por 
vol ta das 18h30.

O local  é sempre divu lgado dias antes do workshop no s i te da Escola de          
Re t ra tos na página in ic ia l  em IMPORTANTE ou mesmo olhando ao lado da data 
do evento em AGENDA. Lembrando que NÃO ESTÃO inc lusos valor de qualquer 
t ipo de hospedagem, al imentação ou t ranspor te.

Leve para a aula bom humor, paciência, disposição e mui tas perguntas para 
jun tos fazermos um workshop incr íve l  e inesquecíve l .  Será um prazer ter  você 
conosco na nossa Escola de Ret ra tos.

Até breve

quando, onde e como?




