Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V vám ve spolupráci s Fakultou informatiky MU nabízíme
krátkodobý kurz

Základy fotografie
Počet účastníků:
Lektor:
Termíny:
Místo konání:
Cena:

maximálně 12 osob
Mgr. Jiří Víšek
10. 4. – 29. 5. 2015 vždy v pátek 11:00 – 12:30 hod.
(10.4., 17.4., 24.4., 15.5., 22.5., 29.5.) – 1.5. a 8.5. se kurz nekoná z důvodu
státních svátků
Ateliér grafického designu, Fakulta informatiky, Botanická 68a, 4. patro
400,- Kč

V kurzu fotografie jde tradičně o ukázky světelné konstrukce v ateliéru při fotografování
jednoduchých zátiší s předměty s různými povrchy od matných až po lesklé. Podle toho se použije
bodové, nebo velkoplošné světlo a postavení světelného zdroje vůči fotografickému přístroji. U
snímků v exteriéru jde o studie sochy v měkkém světle od celku po detail. Součástí výuky je také
fotografie portrétu v duchu Nadara v ateliéru a skupinový portrét v exteriéru.
Pracovat se bude se zapůjčenými kompaktními digitálními fotoaparáty značky Sony a v ateliéru
také Nikonem D200 s řadou objektivů. Snímky se budou upravovat v programu Photoshop.

Fotoaparáty budou účastníkům zapůjčeny.
Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři Univerzity třetího věku MU (Komenského nám. 2,
3. patro, dveře č. 353 a 352), případně telefonicky nebo e-mailem (kontakty uvedeny v hlavičce
nabídky). Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.

Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažer pro koordinaci CŽV

Mgr. Jiří Víšek, v. r.
garant kurzu

1. lekce (10. 4. 2015)
seznámení s tématy, vydání fotopřístrojů
ateliér: dva světelné zdroje – portrét
2. lekce (17. 4. 2015)
ateliér: bodové světlo – bílý předmět na bílém pozadí
3. lekce (24. 4. 2015)
ateliér: velkoplošné protisvětlo – studie skla
4. lekce (15. 5. 2015)
ateliér: boční velkoplošné světlo – studie porcelánu a mléčného skla
5. lekce (22. 5. 2015)
Exteriér: socha ve středu města, skupinový portrét
6. lekce (29. 5. 2015)
ateliér: práce na počítači archivace a úprava snímků
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