Aquilo que você sentia
que faltava mas não
sabia o que era
(o workshop que você não estava esperando)

atenção!

este não é mais um workshop de fotografia de casamento

De tarde fui olhar a Cordilheira dos Andes
que se perdia nos longes da Bolívia
E veio uma iluminura em mim.
Foi a primeira iluminura.
Daí botei meu primeiro verso:
Aquele morro bem que entorta a bunda da paisagem.
Mostrei a obra pra minha mãe.
A mãe falou:
Agora você vai ter que assumir as suas
irresponsabilidades.
Eu assumi: entrei no mundo das imagens.

Manoel de Barros

Por muitas vezes, o seguinte sentimento surgiu
em mim: “sei que preciso e quero evoluir, mas
não sei como e nem em quê”. Onde eu poderia
encontrar essa resposta, essa luz?
Tive muitas oportunidades singulares e pessoas
maravilhosas que me ajudaram na minha
caminhada, me guiando quando eu não sabia para
onde seguir.
Isso me trouxe um desejo muito grande de retribuílas de alguma forma e penso que a melhor delas seria
passando o conhecimento adiante, ajudando quem
estiver em situação parecida.
Mas com tantos cursos e workshops sendo ofertados hoje
em dia, dentro do mercado da fotografia de casamento,
é difícil sair do lugar comum. Então parei pra pensar:
“como seria um workshop que eu gostaria de participar?”.
E aí decidi reunir tudo o que aprendi até hoje e transformar
num workshop que tem o objetivo de acender essa luz. Em
cada um, ela pode ser diferente.
Como será que ela vai iluminar você? :)

“

Seu workshop, para mim, foi terapia. Se
precisasse resumir ele em uma palavra,
seria essa. Aquelas terapias que você senta no
divã achando que tá tudo certo, que vai sair
inteirona do rolê, melhor do que quando entrou,
que vai descobrir tudo de você e aí: BUUUM!
Sai estilhaçada. Com vários cacos de vidro no
chão espelhando seu um milhão de eus interiores,
sem entender nada de nada. Se sentindo um lixo,
mas entendendo que você só abriu (escancarou,
na real) portas que fingia estarem trancadas e sem
chave pra abrir. Então só deixava elas lá... caindo no
esquecimento, apagando as luzes do corredor em que
elas estavam. E, por mais que pareça horrível sair assim
de uma terapia, eu acredito que as grandes mudanças
vêm depois de uma tempestade que chega e destrói tudo.
Que faz você chorar, até surgir um arco-íris trazendo a
esperança. Que desconstrói para reconstruir.
Você é a tempestade que passa e destrói... mas também é o
arco-íris que traz um suspiro no amanhecer de um novo dia.
Carolina Righetti
São Paulo/SP

· pulgas atrás da orelha
· referências x inspirações
· provocações para autoconhecimento

o que
esperar desse
workshop

· que tipo de fotógrafo você é?
· identidade fotográfica
· como surgem as fotos
· fórmula da invisibilidade
· construindo a relação com o cliente
· método de edição OLX
· análise + edição de trabalhos dos alunos
· por que fazemos o que fazemos?
· que poder tem a sua foto?
· coffee break, que ninguém é de ferro :D

o que não
esperar desse
workshop

· prática de ensaio com casal
· técnicas mirabolantes
· dicas para ganhar prêmios
· técnicas de fotografia básica
· fórmulas prontas
· sacolinha personalizada

“

Foi muito intenso pra mim... Eu fui na expectativa
de aprender mais sobre técnica de fotografia e
essas coisas ‘triviais’, mas o que vivemos ali foi
tão forte pra mim que até hoje está reverberando.
Como é foda isso de a gente usar a arte para nos
expressarmos... é de uma simplicidade que assusta!

Olha, foi tão fantástico o workshop que parece que a
gente só consegue apreciá-lo mais e mais com o passar
do tempo. Sabe por quê? Porque toma um tempo para
nos libertarmos das nossas próprias prisões. A tua
generosidade e simplicidade no workshop foi como uma
chave girando dentro de mim, abrindo um quarto que
eu ainda não consigo visualizar o que abriga, só sei que é
profundo e meu.

O workshop foi cruamente simples, e foi brutal. Foi dessas
coisas que se diz divisor de águas.”
Heloá Aires
João Pessoa/PB

o que eu
espero de
você

· honestidade
· atenção
· comprometimento
· participação nos debates
· coração aberto

o que eu
não espero
de você

· ego
· desculpas
· justificativas

“

Ainda estou tentando digerir, ou mesmo
‘sintetizar’, o que foram esses dois dias. Talvez seja
difícil definir, assim como a ideia de ter aceitado
que havia chegado ao fim esse workshop nada
convencional. Não pareceu ser um ponto final - quem
sabe uma vírgula -, mas para mim o que está ainda
mais latente é o ponto de interrogação. Acho que essa
busca não tem fim, rs.

Maíra, quero agradecer a sua entrega. Dá pra ver
o quanto você respira fotografia. Intriga, desafia e
compartilha sua alma de forma tão generosa. Sua luz
reflete seu trabalho. Seu trabalho é a consequência de
uma vida.
Acho que essa foi a maior lição para mim: eu ser a minha
fotografia, ou vice-versa. O que vale para a vida... ser o
mais verdadeiro e honesto consigo, para que a nossa luz se
difunda.”
Amanda Luthold
Campo Grande/MS

tempo

· 2 dias
· 16 horas (ou mais)

à vista

valores

até 30 dias antes do ws
depois disso

R$ 900
R$ 1000

até 12x *
R$ 1010
R$ 1120

* até 3x sem juros ou até 12x com juros pelo PagSeguro

ei!

você está pronto/a para mudanças?

eba!

será que já temos uma turma
programada na sua cidade? dá uma
conferida aqui:
www.mairaerlich.com/workshops
ou escreve para m@mairaerlich.com com o
assunto 'workshop' e me fala de onde você é.
quem sabe organizamos algo por aí? ;)

ps:
esse workshop será melhor aproveitado se você já
tiver, ao menos, a base da fotografia dominada
caso tenha dúvidas se ele seria adequado para
você, ou sobre outras questões, pode falar comigo

one
go Bi
foto:
I

maíra
erlich
www.mairaerlich.com
m@mairaerlich.com

almodóvar. manoel de barros.
wes anderson. elliot erwitt. nelson
rodrigues. damon winter. masterchef.
pessoas. viagens. fotografia.
· top 10 ISPWP Winter 2014
· top 30 Fearless Photographers 2014 + 2016
· top 60 ISPWP Best Photographers 2016
· top 150 Best Wedding Photographers 2016 SLR Lounge
· palestrante Congresso Fotografar 2017
· palestrante Wedding Brasil 2016
· além de palestras e workshops, ministra um
programa de Mentoring para fotógrafos

