manual do sócio

Olá! Seja bem-vindx ao Clube da
Câmera. Neste guia você encontrará
as informações necessárias sobre o
Clube e suas diretrizes, bem como
sua estrutura física e seu
funcionamento.
Agradecemos seu interesse!
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o clube

objetivos

O Clube da Câmera é uma iniciativa da Câmera Lúcida,
empreendimento que proporciona experiências no campo
da fotografia e da formação da imagem. Ele surgiu
com a ideia de difundir práticas e técnicas oriundas
da fotografia analógica e de conectar artistas e
fotógrafos da região de Campinas/SP, oferecendo um
espaço coletivo de aprendizagem e trocas.

O Clube da Câmera pretende reunir
entusiastas da fotografia analógica
por meio da criação de um espaço de
uso coletivo voltado para
experimentação, cursos, atividades
e eventos que envolvam pesquisas e
práticas em fotografia analógica.
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estrutura - laboratório coletivo
O Clube da Câmera oferece para seus sócios um laboratório
de uso coletivo. Para utilizar o laboratório, os sócios
devem realizar o curso básico de Revelação e Ampliação em
Laboratório Branco e Preto oferecido pelo Clube,
comprovar ter feito um curso similar em instituições
reconhecidas ou comprovar conhecimento técnico dentro do
laboratório. A verificação deste conhecimento é muito
importante pois preza pela segurança dos materiais do
Clube e dos demais sócios.
O laboratório conta com uma estrutura básica para
revelação de filmes e ampliações de fotos e destina-se
apenas para o processo em preto e branco, não sendo
aceitos trabalhos realizados em outros processos
fotográficos. Solicitamos também que o sócio sempre
utilize luvas e calçados de borracha, evitando assim
também a contaminação proveniente do ambiente externo.
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revelação de filmes 1
A revelação de filmes fotográficos preto e
branco (35 e 120 mm) poderão ser realizadas
no laboratório.

Estarão disponíveis três (3) ampliadores,
banheiras com químicos e utensílios básicos para
ampliação.

O Clube disponibilizará utensílios para a
realização desta atividade, bem como
químicos, ferramentas e estrutura para
secagem dos negativos.

Os papéis fotográficos são de responsabilidade de
cada sócio e o Clube não disponibilizará e não se
responsabilizará por nenhum material particular
utilizado nas dependências do laboratório.

A revelação de filmes é cobrada por unidade,
à parte da associação e os horários de
utilização do laboratório devem ser
agendadas com antecedência.

Trabalhos com tempo de secagem maiores do que a
permanência do sócio no laboratório serão
devidamente alocados pela equipe e entregues ao
sócio em sua próxima visita.
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revelação de filmes 2
A utilização do laboratório deverá ser agendada com
antecedência mínima de uma semana, informando o
dia, horário de entrada e saída, por meio de uma
Agenda Google criada exclusivamente para este fim.
O agendamento respeitará a ordem de recebimento em
nossas plataformas. Reservas realizadas por outros
meios de comunicação não serão consideradas.
A carga horária do sócio não será cumulativa e se
renovará a cada 30 dias. O sócio poderá exceder sua
carga horária reservada, porém as horas extras
serão somadas e contabilizadas à parte.
Valor da hora extra: R$25,00
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associação
O Clube da Câmera é um
espaço de uso coletivo
que deseja criar uma
comunidade de sócios
participativos e de
atividades culturais e
artísticas relacionadas
à fotografia.

Ao tornar-se sócio, você contribui para a manutenção e
funcionamento do laboratório fotográfico coletivo na região de
Barão Geraldo, em Campinas e apóia o desenvolvimento cursos,
oficinas, eventos, mantendo vivo um espaço de compartilhamento
e difusão em torno da fotografia analógica.
Você se torna responsável pela manutenção e conservação deste
espaço, contribuindo para que outras pessoas tenham também
condições de utilizá-lo. O pensar, cuidar, agir pelo outro são
valores cruciais para esta iniciativa, contribuindo desde seu
planejamento até a realização das atividades.
Apresentamos a seguir as formas de associação.
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tipos de associação*

“POLAROID”
(HORA AVULSA) R$ 25

“NIKON F2”
(10 HORAS) R$ 180

“OLIMPUS TRIP 35”
(4 HORAS) R$ 80

“LEICA M6”
(15 HORAS) R$ 240

“PENTAX K1000”
(6 HORAS) R$ 120

“HASSELBLAD 500C”
(20 HORAS) R$ 300
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*a alusão aos modelos de câmeras analógicas é meramente uma brincadeira

pagamentos
Os pagamentos das mensalidades poderão ser realizados em dinheiro, cheque ou
depósito bancário até o dia 10 de cada mês, bem como o pagamento dos cursos e
workshops. Após essa data, será cobrado um acréscimo de 10% no valor total.
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Ana Angélica
Costa

“

Eu brinco que a minha história com a fotografia vem desde o útero: meus pais
namoravam sob a luz vermelha do laboratório. Aos 17 anos saí da casa dos meus
pais em Campinas, cidade onde Hercule Florence realizou uma das múltiplas
descobertas da fotografia. Em busca de uma formação e de um propósito,
percorri diferentes cidades e cursos universitários. Terminei por descobrir
minha vocação para a fotografia em Santa Cruz, na Califórina, EUA, e voltei
ao Brasil. Me formei em Educação Artística com habilitação em História da
Arte na UERJ, no Rio de Janeiro, cidade em que vivi por 18 anos. Lá fiz
Especialização em História da Arte e da Arquitetura no Brasil na PUC-Rio e
Mestrado em Artes na UERJ. Durante a graduação conheci a fotografia pinhole,
ou fotografia feita com câmeras artesanais, e nunca mais parei de fotografar
e pesquisar essa forma de produzir imagens. Em 2005, em parceria com duas
colegas, fundei o Projeto Subsolo com o objetivo de produzir projetos de
exposição, sites, livros e oficinas de artes visuais e fotografia. Lá
desenvolvemos, ao longo de 10 anos, projetos como Regina Alvarez: experiência
fotossensível, Pesquisas Artísticas Presentes, entre outros, e produtos como
a caixa Continente: Pinhole e o livro Possibilidades da câmera obscura.
No início de 2015 iniciei meu caminho solo em busca de um aprofundamento da
minha relação com a fotografia e comigo mesma no intuito de juntar uma busca
pelo autoconhecimento aos procedimentos da fotografia feita com câmeras
artesanais que já vinha praticando há anos. E, coincidindo com o meu retorno
à cidade de Campinas, fundei a Câmera Lúcida e em seguida a Casa de Eva.

“

quem faz
o clube
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Hélio
Carvalho

“

conheci nessa FLIP, que dei o primeiro passo. Após terminar a faculdade de
Administração, comecei um curso com um grande amigo e depois daquele primeiro
rolo nunca mais parei. Quando fiz o primeiro curso de laboratório em São Paulo
e ampliei minha primeira fotografia, estava decidido que era aquilo que eu
queria fazer da vida. Então a partir dali, venho tocando minha vida dentro da
fotografia. Em busca de conhecimento e formação, realizei diversos cursos,
tanto no campo da fotografia digital e analógica e em 2017 fui parar no ICP em
Nova Iorque, onde me aventurava pela grande cidade, fotografando cada esquina.
Voltei de lá com muita bagagem e assim comecei a trabalhar com fotografia de
palco e com Produção Cultural para a Cia Tugudum (em Campinas). Conheci e
aprendi muito com Dalga e Valéria e ampliei cada vez mais a rede de amigos,
participando sempre de festivais de fotografia que acontecem no Brasil durante
todo o ano. Em 2019, após muita criação e depois de alguns projetos no
portfolio, realizei minha primeira exposição individual com uma série de
fotografia de rua, que vinha criando desde 2017 e, após esta, expus meus
trabalhos 7 vezes, em Campinas e em São Paulo, em galerias como Alma Jazz,
Galeria 888, Pavão Cultural, Casa de Eva, Gallerink, Lovely House (SP) e Rabeca
Cultural, sendo a última exposição com a curadoria do fotógrafo Gal Oppido.
Durante todo esse percurso conheci também a artista e fotógrafa Ana Angélica
Costa, criadora e gestora da Casa de Eva (Campinas/SP), onde trabalho hoje com
mídias sociais e com fotografia analógica.

“

quem faz
o clube

Sonhos. Acho que tudo começou com eles. Foi uma vontade despertada em 2014, no
meio de uma FLIP (Paraty/RJ), quando eu decidi que queria aprender a arte da
fotografia. Foi inspirado no trabalho da fotógrafa Claudia Andujar, a qual
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contato
clubedacamera@gmail.com
Rua Desembargador Antão de Moraes, 588
Barão Geraldo – Campinas
(19) 996776451 Hélio | (19) 994055656 Ana

