Konstnärscentrum öst anordnar

FOTOKURS FÖR KONSTNÄRER –
DOKUMENTERA SJÄLV!
Tre dagar på din nivå och med din egen utrustning:
1.
Ljus & kamera
2.
Bildbearbetning
3.
Bildanvändande/publicering

Två kurstillfällen med lika innehåll: tisdagar 19/2, 5/3, 12/3 respektive tisdagar 19/3, 20/3, 2/4
Anmälan 31 januari med mail till info@kcost.se
Dag 1 Ljussättning och kamera
Kort introducerande föreläsning och därefter praktik under handledning i grupper.
Genomgång av grundprinciper för ljussättning och grundinställningar av kamera oberoende av vilken
kamera du har. Vi kommer arbeta med ljus som du kommer kunna skaﬀa själv efter kursen och du
kommer att få hjälp att hantera din egen kameras inställningar.
Ljussättningsprinciper för tvådimensionell och tredimensionell dokumentation av verk i teori och
praktik. Genomgång av filhantering och format för kontroll av exponering och färghantering.
Dag 2 Sammanfattning och repetition av dag 1, frågor o problem. Bildbearbetning
Genomgång av olika program för bearbetning av dina digitala bildfiler. Exempel gjorda med både
köpeprogram och freeware. Grundläggande bildbearbetning. Kort föreläsning och sedan arbete
under handledning.
Dag 3 Sammanfattning och repetition av dag 2, frågor o problem. Bildfiler och program, tryck.
Genomgång av grundläggande hantering av bildfiler för olika typer av bildanvändande, t ex för
printning, digital publicering och tryck. Kort föreläsning och sedan övningsuppgifter.
Sammanfattande avslutning.
Du behöver ha egen digital kamera samt dator – allt från mobilkamera till systemkamera är okej!
Kursen kommer förse dig med ljus att arbeta med under kursen och kurskompendium.
Mål för kursen: Att du själv med hjälp av kursens föreläsningar, praktiska övningar och
kurskompendium ska kunna hantera din basala för fotodokumentation för olika ändamål.
Lärare är fotograf Svante Larsson tidigare lärare på Konstfack. Plats centrala Stockholm.
Kursen anordnas av Konstnärscentrum öst i samarbete med Centrum för fotografi CFF.
Pris: 2000:- plus moms.
Förkunskaper behövs inte, men vi vill gärna att du svarar på bifogad enkät på sid2 för kunna bedöma dina förkunskaper.
Svaren ger oss möjlighet att skapa en grupp som kunskapsmässigt ligger på samma nivå, vilket ger bättre förutsättningar för
att alla kursdeltagare ska få ut så mycket som möjligt av kursen. Om vi ser att behovet finns för fler kurstillfällen och kurser
med olika förkunskapsnivåer kan kursen ges vid fler tillfällen efter de förutsättningarna.
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ENKÄT
Klistra in frågorna i mail eller eget textdokument.
Svara sedan förutsättningslöst på frågorna, bättre kort än inte alls.
Förstår du inte frågan – skriv det.
Sänd in enkätsvar till kurslärare Svante Larsson s.j.larsson@gmail.com (gärna med kopia till
info@kcost. Se)
Använder du råformat när du fotograferar?

Är du bekant med vad färgrymder och färgprofiler är?

Vilka inställningar på din kamera brukar du använda, helt manuella eller bara
programautomatik?
Vad brukar du använda din fotodokumentation till?

Vad vill du kunna använda din fotodokumentation till?

Vilket sorts ljus använder du när du fotografera – dagsljus, fast ljus, blixtar?
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