LIKOVNA UMETNOST – 7. razred
NAVODILA ZA DELO NA DOMU (23. 3. 2020)
Dragi moji učenci!
Tokrat mora delo potekati malo drugače, pa nič zato, saj vem, da se boste prav vsi znašli
po svoje in zelo dobro.
Imate teden dni časa, da izpolnite nalogo, ki vam jo pošiljam.
Prvi del: teorija
Drugi del: praksa

TEORIJA

ZGODOVINA FOTOGRAFIJE
Praobliko zdajšnjih kamer, so poznali že nekaj
tisočletij nazaj. Imenovali so jo KAMERA
OBSKURA.
V renesansi so jo slikarji uporabili za preslikave in
si omislili manjšo napravo v obliki škatle.

Camera obscura je škatla z majhno odprtino, skozi
katero vdirajo svetlobni žarki. Na zadnji steni
nastane obrnjena slika predmeta pred odprtino.
Delovanja te naprave še danes posnemajo
fotoaparati in kamere.

Začetki fotografije, kot jo poznamo zdaj, segajo v 19. stoletje. Iznajdbo fotografije so
uradno oznanili leta 1839. Postopek so v čast izumitelju Daguerru poimenovali
dagerotipija. Pri tem postopku je bila VSAKA FOTOGRAFIJA UNIKAT. Tudi Slovenci
smo imeli pionirja fotografije. Janez Puhar je leta 1843 izumil fotografiranje na stekleno
ploščo.

ZVRSTI FOTOGRAFIJE:
1. REPORTAŽNA FOTOGRAFIJA
- prikazuje resnične dogodke,
- pripoveduje takšne zgodbe, ki bi jih težko izrazili z
besedami,
- pomemben je ujet pravi trenutek (delček časa) dogajanja
- prikazati doživeti trenutek in občutke v času dogajanja.

2. DOKUMENTARNA FOTOGRAFIJA
- na iskren in objektiven način prikazati določeno temo,
- zelo pomembna serija fotografij, ki so med seboj
tematsko povezane (dogajanja v določenem delu, v
časovnem obdobju),
- posneto na nevpadljiv način, ljudje na fotografijah se ne
zavedajo prisotnosti fotografa ali pa nimajo časa ter
potrebe prilagoditi svojega vedenja.

3. PORTRET
- portret predstavlja obraz ali doprsni rez, lahko pa portret
predstavlja osebo v njenem okolju.
- lahko je formalna, lahko pa prikazuje s čim se
portretiranec ukvarja.

4. ARHITEKTURNA FOTOGRAFIJA
- stavbe so stare in nove, velike in majhne, moderne in
tradicionalne, vsaka pa na svoj način izžareva svojo
osebnost,
- detajli, zjutraj drugačni kot zvečer, osvetljeni z
reflektorsko lučjo so drugačni.
-velja, da za dobro fotografijo stavbe jo je treba ujeti iz
prave perspektive in v pravem trenutku.

5. KRAJINA
- vsaka pokrajina ima svojo značilno identiteto in ta je za
fotografe zelo privlačna,
- beleži podobo pokrajine v različnih trenutkih dneva, od
jutranjih meglic, ki v fotografijo vnašajo občutje spokojnosti,
do čarobno barvitih sončnih zahodov.

6. ŽANR
- motivi prikazujejo prizore iz vsakodnevnega življenja ljudi,
- fotografija priča o življenju ljudi,
- najboljše žanrske fotografije nastanejo takrat, kadar se
osebe ne zavedajo, da jih fotografiramo, saj na ta način
bolje zabeležimo njihovo naravno vedenje.

7. ŠPORTNA FOTOGRAFIJA
- zahtevna zvrst fotografije, saj za dober rezultat mora
fotograf poznati šport, ki ga fotografira (poznati mora potek
igre in njena pravila),
- nenehna akcija zahteva od fotografa zbranost in hiter
odziv v pravem trenutku,
- pravi trenutek pri športu lahko traja le delček sekunde.

Vsaka fotografija, ki je bila narejena kot del umetnikovega ustvarjalnega procesa,
je UMETNIŠKA FOTOGRAFIJA.

PRAKSA
Vaša naloga je naslednja. Preštudirali ste fotografske zvrsti.
• reportažna fotografija
• dokumentarna fotografija
• portret
• arhitekturna fotografija
• krajinska fotografija
• žanr
• športna fotografija

Med vsemi zvrstmi si izberite 3, ki jih boste podrobneje predelali. Posnemite
fotografije izbranih zvrsti, jih obdelajte (ali pa ne) v programu za urejanje fotografij,
nato pa jo pošljete meni.
Npr. izbereš PORTRET, KRAJINSKO FOTOGRAFIJO, ŽANR. Fotografije lahko
posnameš s telefonom, lahko pa s fotoaparatom, če ga imate doma. Izbrana 3 dela mi
pošlješ na e-mail:
melita.lazar10@gmail.com

Vse 3 priponke naj bodo v enem sporočilu.
Vsaka fotografija mora imeti naslov in napisano zvrst (npr. TO SEM JAZ-PORTRET,
MOJA NJIVA- KRAJINSKA FOTOGRAFIJA, …).
Fotografije bom pregledala in shranila. Ko se vidimo, jih bomo natisnili, naredili
vrednotenje in jih razstavili.
Če je karkoli nejasnega, mi lahko pišete.

Uživajte v ustvarjanju in odkrijte veliko lepega doma in v bližnji okolici.
Še najpomembnejše, BODITE DOMA, NE DRUŽITE SE S PRIJATELJI, POJDITE V
GOZD, USTVARJAJTE, PREBERITE DOBRO KNJIGO IN POGLEJTE KAKŠEN
DOBER FILM. ZDAJ JE PRAVI ČAS Z E-DRUŽENJE, PREDVSEM PA SKRBITE ZA
SVOJO HIGIENO IN ZDRAVJE.
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