
 

 

 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

Lisboa, 29.01.2020 

 

Novo workshop no espaço Wonder Photo by FUJIFILM  

WORTEN E FUJIFILM ‘ENSINAM’ TÉCNICAS DE MANIPULAÇÃO DE FOTOGRAFIA 

A PENSAR NO DIA DOS NAMORADOS  

 

• Dia 9 de fevereiro (domingo), às 16h00, no espaço Wonder Photo by FUJIFILM da Worten do MAR Shopping 

• Hosts: Luísa Azevedo (@hey.luisa) e Julien Tabet (@julien.tabet) 

• Temática: Dia dos Namorados 

• Inscrição gratuita em https://www.worten.pt/passatempos-e-eventos/workshop-fotografia-dia-dos-namorados 

  

As oficinas criativas de fotografia da Worten e da FUJIFILM estão de volta e a estreia de 2020 é dedicada a um tema muito especial: o 

Dia dos Namorados. O workshop acontece no dia 9 de fevereiro (domingo), às 16h00, no espaço Wonder Photo by FUJIFILM da loja 

Worten do MAR Shopping, em Leça da Palmeira.  

 

Com orientação dos especialistas em manipulação fotográfica, Luísa Azevedo e Julien Tabet, os participantes vão poder dar largas à 

imaginação e aprender a alterar, imprimir e utilizar fotografias como objeto criativo alusivas, neste caso, ao dia de São Valentim.  

 

As inscrições são gratuitas e limitadas a 25 participantes, por isso os interessados devem fazer a pré-inscrição quanto antes em 

Worten.pt: https://www.worten.pt/passatempos-e-eventos/workshop-fotografia-dia-dos-namorados. Quem sabe se não encontram, 

neste workshop, a ferramenta perfeita para conceber a prenda ideal para o companheiro/a. Os hosts estarão na loja para ajudar os 

participantes a puxarem pela criatividade, ensinando novas técnicas acessíveis a todos: 

 

Luísa Azevedo (@hey.luisa), 21 anos, é uma artista e influenciadora digital conhecida pelas suas criações e manipulações fotográficas, 

que lembram o surrealismo e o imaginário dos sonhos. Considera-se uma autodidata e, em 2016, fez a sua primeira exposição a solo, 

concluindo, no ano passado, a Licenciatura em Arte e Multimédia na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Nos últimos 

anos, tem promovido inúmeras palestras e workshops, tendo marcado presença em várias revistas internacionais e artigos online.   

Julien Tabet (@julien.tabet) é um jovem criador e artista de 22 anos, de Rennes, França. Estudou design gráfico e há cerca de dois 

anos que desenvolve o seu próprio estilo no Instagram, depois de descobrir a sua paixão por manipulação fotográfica. É apreciador 

do mundo do surrealismo e aplica-o no mundo animal. 
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Para mais informações, contacte sff a Lift Consulting: 

Sofia Rijo | sofia.rijo@lift.com.pt | 913 010 769 

Helena Rocha | helena.rocha@lift.com.pt | 917 176 862 
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