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Sobotní škola fotografie
20.3.

11:00 – 12:15
Krajina I: Úvodní lekce z dějin fotografie vám poslouží jako inspirace
k dalšímu studiu nebo rozcestník ve vaší tvorbě.
 Provedeme vás výběrem fotografií krajiny od vynálezu fotografie.

27.3.



Seznámíme vás s díly významných fotografů, kteří posunuli hranice žánru.



Ukážeme vám fotografie krajiny současných autorů v souvislosti s novými
technologickými možnostmi.

11:00 – 12:15
Portrét I
Seznámíme se s portréty významných osobností i s ikonickými tvářemi lidí
neznámých jmen.

10.4.

11:00 – 12:15
Zátiší I
Od zátiší renesančních mistrů až po reklamní fotografii.
Vše spolu neuvěřitelně souvisí.

17.4.

14:00 – 16:30
Krajina II
 Připravte si svoje fotoaparáty (film nejlépe černobílý)


24.4.

Ve 14 hodin vyrazíme z konečné zastávky tramvaje 22 Divoká Šárka do
divoké přírody učit se komponovat obraz.

14:00 – 16:30
Portrét II: Budeme se učit rozumět světlu a jeho zákonitostem při portrétní
fotografii. Kdo absolvoval přednášku Portrét I má výhodu i inspiraci.

15.5.



První část : Skoro vše o fotografování v ateliéru.



Druhá část: Vyrazíme do plenéru a naučíme se vnímat prostředí,
které podtrhne osobnost portrétovaného.

14:00 – 16:30
Zátiší II
Na 3. lekci v plenéru budeme fotit zátiší bez klišé a kýče. Bude to fuška!

22.5.

14:00 – 16:30
Fotokomora I – vyvolávání filmu: Třetí třetina 2.semestru je věnována
zpracování černobílé fotografie.
Jak vyvolat černobílý film. Kdo se zúčastnil některé z předchozích lekcí v plenéru,
může si vyvolat vlastní nafocený film.

29.5.

14:00 – 16:30
Fotokomora II – zvětšování fotografie: Budeme přítomni okamžiku, kdy
vzniká fotografický obraz.
 Za červeného osvětlení fotokomory budeme aktéry pozitivního procesu.

5.6.



Obraz z negativu přeneseme pomocí zvětšováku na fotografický papír



Obraz námi zachycený se vyjeví v misce s vývojkou a nezmizí díky ponoření do misky s ustalovačem.

14:00 – 16:30
Fotokomora III – hra se světlem: Budeme trochu kouzlit - vytvoříme obraz
bez fotoaparátu a dokonce i bez tužky.
Přineste si s sebou několik malých věcí, které máte rádi. Na materiálu nezáleží
např. skleněné těžítko, klíč, mušli, knoflík, cokoli vás napadne. A uvidíte, co se
bude s nimi dít!

12.6

Myšlení obrazem I – příprava závěrečné výstavy

počet účastníků: 10

přihlášky:
skola@fotobistro.cz

