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Zakres tematyczny przedmiotu:
Aktywność studentów w zakresie realizacji programu wiąże się z pogłębieniem samoświadomości
artystycznej w obszarze fotografii. Wykreowany poprzez fotografię obraz świata najwłaściwiej ujmuje i
interpretuje współczesność - wszechobecna dominacja obrazu i gwałtowny rozwój technologii. Stąd
pojawia się rozróżnienie na dwa obszary znaczeń proponowane w Pracowni: fotografia jako autonomiczny
(posiadający swoją własną tradycję) środek wypowiedzi oraz fotografia jako interdyscyplinarny język
wypowiedzi artystycznej – ten obszar będzie stanowić pojęcie fotografii jako narzędzia umożliwiającego i
poszerzającego środki i sposoby obrazowania w różnych dziedzinach twórczości.
Efekty kształcenia:
Poprzez techniczną rejestrację obrazu uświadomienie studentom udziału różnorodnych elementów w
budowaniu znaczeń. Studenci mają możliwość interpretacji programu poprzez zapis analogowy, cyfrowy
(obsługa aparatu, budowa i jego funkcje; zasady działania - fotograficzne środki wyrazu; zajęcia studyjne
- oświetlenie – rola światła w fotografii; zapis cyfrowy obrazu fotograficznego – wstęp - podstawowe
parametry warunkujące prawidłowość rejestracji; konsultacje przy użyciu programu Adobe Photoshop).
Warunki zaliczenia:
− aktywne uczestnictwo w proponowanych zajęciach
− realizacja 2 tematów w oparciu o projekty, konsultacje (szkice, wglądówki, opis – interpretacja)
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- albumy, katalogi z wystaw bieżących

