Curs de artă fotografică
(14—18 ani)
Într-o eră digitală în care accesul la tehnologia modernă este ușor, în timp ce telefoanele
mobile pot fi utilizate pentru a face fotografii, să înțelegi adevăratul sens al „artei fotografiei” a
devenit o provocare. Una plăcută, credem noi.
Cursurile de fotografie destinate tinerilor de 14-18 ani pun accentul pe creativitate, pe
explorarea potențialului artistic, pe dezvoltarea simțului estetic și îmbunătățirea capacității de a
identifica cele mai bune cadre, pentru imagini excepționale, în cele mai diverse situații.
Cursurile de fotografie sunt concepute în așa fel încât vor dezvolta aptitudinile și dorința
de cunoaștere a celor motivați de aprofundarea domeniului și de concepte precum lumină,
culoare și compoziție. Și pentru că cele mai bune rezultate în domeniul fotografiei depind pe de o
parte de simțul estetic, pe de altă parte de o bună stăpânire a tehnicii, participanții se vor
familiariza cu noțiunile fundamentale despre utilizarea aparatului de fotografiat, în toată
complexitatea acestuia.
La finalul cursului, participanții vor stăpâni tehnica realizării fotografiei digitale și vor
cunoaște cele mai bune metode de obținere a unui portret reușit, a unui peisaj de calitate. Elevii
vor absolvi cursul stăpânind pe deplin tehnicile fotoreportajului și eseului, printre multe altele.
Beneficii:
- învățarea eficientă a tehnicilor fotografice sub îndrumarea unui profesionist care are o
experiență de peste 25 de ani în domeniul mass-mediei;
- echilibru între teorie și practică.
Cerinţe minime de înscriere:
 vârsta minimă 14 ani;
 cunoștințe medii despre utilizarea aparatelor foto digitale;
 deținerea unui aparat de fotografiat digital, pe care fiecare participant îl va utiliza în
cadrul cursului.
*Pentru selecția în vederea participării la curs, copiii și tinerii înscriși vor susține o probă
practică și vor prezenta un portofoliu cu imagini digitale (pe suport CD, DVD, memory stick).
Interviul va avea loc luni, 24 septembrie 2018, ora 18:00 (durată: 2 ore).
Profesor coordonator: Dan Marinescu, fotoreporter

