Curs de fotografie cu Mirona Radu - Prolog
Locul desfasurarii: Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB)
Organizator: CREATRIX FAMA

Arta fotografica nu este destinata exclusiv
profesionistilor, ci este un domeniu in care orice
om isi poate ghida pasiunea pe drumul dintre
incadraturi corecte si sentimente.Cursul Mironei
Radu se adreseaza celor indragostiti de arta
fotografica si care nu doresc doar sa execute
imagini corecte din punct de vedere tehnic, ci si
sa-si dezvolte sensibilitatea artistica si
creativitatea. Orice sentiment, orice energie sau
stare a artistului se transpune in imaginea
realizata.Aceste cinci sedinte constituie un
prolog al cursului format din trei module a cate
zece sedinte fiecare.

Informatiile pe care cursantii le vor afla pot fi, astfel, aprofundate incepand din toamna
acestui an.Avand ca baza de discutii fotografia ca arta, participantii isi vor bucura spiritele
si vor extrage instrumente de estetica si comunicare si din celelalte arte vizuale, in special
din pictura si film.Durata curs: 5 saptamani1 sedinta (2 ore)/saptamanain fiecare marti
incepand cu 25 iunie, ora 18.30, la Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti, Calea
Serban Voda nr 213 Cursurile sunt structurate pe module, prezentul reprezentand modulul
introductiv taxa de participare: 300 RON/5 sedinte taxa de participare pentru studenti si
elevi: 150 RON/5 sedinte detalii si inscriere: creatrixfama@gmail.com/0726694435

Despre CREATRIX FAMA
Creatrix Fama incurajeaza tinerii sa se autocunoasca, sa descopere frumosul si sa-si
exprime liber sentimentele, lasand la o parte indiferenta. Considera ca in societatea de
astazi, omul isi pierde din ce in ce mai mult identitatea unica si nu stie cum sa actioneze in
universul din care face parte, si ca doar un spirit exersat prin cultura si arta isi poate gasi un
sens.
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Program
Ofera detalii despre programul de desfasurare a evenimentului.

Locul desfasurarii:
Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) Calea Serban Voda 213

Vorbitori
Mirona Radu
S-a nascut la data de 12 Noiembrie 1986, in Bucuresti. A absolvit Facultatea de Regie de
Film si Televiziune, la clasa profesor Andrei Blaier in 2009 si Scoala de Fotografie Francisc
Mraz in 2011. Este membru creator consacrat al Asociatiei Artistilor Fotografi din Romania
din 2012. A expus ca fotograf in 2012 in Casa Centrala a Artistilor (Moscova, Rusia), Muzeul
de Arta din Kolomna (Rusia, unde a primit si o rezidenta, tinand conferinte pe teme

fotografice cu artisti locali), Galeria Moderna Fabrica de Ce

