Katedra za informacijsko in grafično
tehnologijo, NTF, UNI-LJ

6. 12. 2019

Poletne delavnice 2019
8. 3. 2019, ob 10.21, v Novice objavil/-a IGT

Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo ponovno organizira poletne delavnice za vse mlade
navdušence nad tiskom, 3D tiskom, analogno in digitalno fotografijo ter videem. Delavnice bodo potekale od
24. junija do 25. julija 2019.
Vsebinske podrobnosti o posameznih delavnicah so navedene spodaj.
Vse delavnice se bodo izvajale na Naravoslovnotehniški fakulteti, na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in
oblikovanje na Snežniški ulici 5, 1000 Ljubljana.
Sitotisk+

VSEBINA
●

●

●

●

Predstavitev tehnike sitotiska
Izdelava predlog
Izdelava tiskovne forme
Priprava tiskarske barve

https://www.ntf.uni-lj.si/igt
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Tisk na različne materiale

TERMIN
22. do 25. 7. 2019 (ponedeljek do četrtek)
4 ure/dan = 16 ur
UDELEŽENCI
do 10 tečajnikov (nad 14 let), začetniki, brez predhodnih znanj
MENTORICA
Raša Urbas
CENA
135 €
Izdelava fotografij po klasičnem ČB postopku v temnici ter izdelava ČB fotografij z mobilnim telefonom v
temnici+

VSEBINA
●

●

●

●

●

●

●

spoznavanje delovnega okolja / osnove ČB fotografije in malo kemije
spoznavanje foto materialov
kemogram, lumogram, fotogram
poskusna osvetlitev
razvijanje fotografij
nastavitve pametnega telefona za foto
eksperimenti v temnici s fotopapirjem

https://www.ntf.uni-lj.si/igt
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TERMIN
1. skupina: 1. do 2. 7. 2019 (ponedeljek, torek) in
2. skupina: 3. do 4. 7. 2019 (sreda, četrtek)
3 ure/dan = 6 ur
UDELEŽENCI
do 20 tečajnikov, začetniki, brez predhodnih znanj
MENTORJA
Marica Starešinič
Matic Strgar – študent
CENA
60 €
Osnove 3D tiska in modeliranja v odprtokodnem programu Blender+

VSEBINA
●

●

●

●

●

●

predstavitev 3D tiska
osnove 3D modeliranja v odprtokodnem programu Blender
spoznavanje 3D orodja za pripravo modelov
modeliranje in priprava lastnih modelov za tisk
3D tisk
3D skeniranje

TERMIN

https://www.ntf.uni-lj.si/igt
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1. do 5. 7. 2019 (ponedeljek do petek)
4 ure/dan = 20 ur
UDELEŽENCI
do 10 tečajnikov (nad 14 let), začetniki, brez predhodnih znanj
MENTOR
Matej Pivar
CENA
155 €
Produktna fotografija za začetnike+

VSEBINA
●

●

●

●

●

●

●

Spoznavanje fotografske opreme
Spoznavanje fotografskih spremenljivk skozi praktične primere
Spoznavanje dela v fotografskem studiu
Spoznavanje studijske opreme in osvetlitve
Produktna fotografija
Postprodukcija fotografij (Adobe Photoshop Lightroom)
Ustvarjanje lastnega kolaža idej (mood board) in realizacija projekta

TERMIN
1. do 5. 7. 2019 (ponedeljek do petek)
3 ure/dan = 15 ur

https://www.ntf.uni-lj.si/igt
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UDELEŽENCI
do 12 tečajnikov (nad 14 let), začetniki, brez predhodnih znanj
MENTORICA
Veronika Štampfl
CENA
135 €
POTREBŠČINE
Zaželjena je lastna fotografska oprema, pri čemer mora fotoaparat imeti možnost ročnih nastavitev (kompaktni
fotoaparati navadno teh nimajo). Nujni so copati, pisalo in zvezek sta priporočena.
Video in fotografiranje iz zraka+

VSEBINA
●

●

●

●

●

uvod o kopterjih, delovanje, tehnična oprema, zakoni
snemanje videa in demonstracija letenja
osnove video montaže
montaža videa in izvoz videa v končni izdelek
obdelava fotografij in izdelava panoramskih posnetkov

TERMIN
24. do 28. 6. 2019 (ponedeljek do četrtek)
pričetek vsak dan ob 10. uri
3 ure/dan = 12 ur

https://www.ntf.uni-lj.si/igt
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UDELEŽENCI
do 15 tečajnikov (nad 14 let), začetniki, brez predhodnih znanj
MENTOR
Andrej Učakar
CENA
100 €

Prijave na delavnico
Prijavo za delavnico pošljite do 11. 6. 2019 na naslov: dejana.javorsek@ntf.uni-lj.si
Ob prijavi boste prejeli obvestilo o načinu plačila.
V primeru nezadostnega števila prijav na posamezno delavnico, le ta ne bo izvedena (plačilo bo izvedeno le, če
bo dovolj prijav).

https://www.ntf.uni-lj.si/igt
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