
Specifika přístupu k fotografickému žánru

ZÁTIŠÍ - nalezené

- Schýbal Jan
- květen - říjen 2012
- pro II. ročník Grafický design a média, 
 III. ročník Užitá fotografie a multimediální tvorba, 
 III. ročník Malba v umění designu a architektuře,
 IV. ročník Kamenosochařství a 3 D tvorba
- specifický přístup k tématu při výuce fotografie v před  
 mětech dle jednotlivých oborů: Fotografická tvorba,   
 praktická cvičení, základy fotografie, Fotografie
- pdf dokument využívaný při výkladu a praktickém nácviku  
 obsahuje stručný popis charakteristiky přístupu k žánru,  
 jména významných tvůrců, základní nastavení fotoapa  
 rátu, ukázky fotografií samotného autora, tvůrců slavných,  
 méně známých i studentů SSUPŠ Zámeček, seznam použité  
 literatury a internetových zdrojů. 
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Specifika přístupu k fotografickému žánru

ZÁTIŠÍ - nalezené
Jde především o proces hledání obrazových kompozičních kvalit v každodenní všednosti kolem nás.
Fotograf nezasahuje do zobrazované skutečnosti, pokud ano, nesmí to být ve výsledku patrné.  Věci zobrazené na jednom snímku by měly mít nějaký vzájemný 
vztah či spojitost (stáří, funkci, tvar apod.) - např. zahradní náčiní, nádoby, staré strojní součástky apod. Předměty se musejí doplňovat a vzájemně se ne-
smějí rušit - právě ona jednota dělá zátiší zátiším. Ve většině případů se spoléháme na přirozené rozptýlené denní světlo. Ostré sluneční světlo může mít své 
opodstatnění při  zdůraznění kontrastů, rytmů či stínohrách.

Josef Sudek, Vilém Reichmann, Jan Svoboda, Jaroslav Rössler

čas:  dle světelných podmínek
clona:  nižší až střední clonová čísla, podle potřeby hloubky ostrosti v prostoru kompozice
ohnisková vzdálenost: v celém rozsahu
ISO:  co nejnižší
expoziční režim:  M, AV,  
vybavení:  Vždy stativ, případně monopod
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