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ZADNJA NOVICA:

Napoved odsotnosti
25. 1. 2019, ob 15.08, napisal/-a Jure Ahtik

Napovedujem, da bom med 4. in 15. februarjem odsoten. Posledično v tem času odpadejo govorilne ure, oddaje
izdelkov, korekture … Jure

POMEMBNO! Navodila za vse, ki ste Fotografijo 2 obiskoval do študijskega leta 2017/18, se nahajajo tukaj.

Splošni podatki o predmetu+
Fotografija 2 (F2), obvezni predmet
●

●

●

●

●

2. letnik Grafične in medijske tehnike & 3. letnik Grafičnih in interaktivnih komunikacij
nosilec: doc. dr. Jure Ahtik
asistenta: Andrej Učakar in Veronika Štampfl
zimski semester: 60 ur (30 ur predavanj in 30 ur vaj), 4 ECTS
spletna stran predmeta

Predavanja+
Predavanja potekajo ob četrtkih ob 12.30 v P-104, razen če ni navedeno drugače. Udeležba je zelo
zaželjena.

3. 10.

Uvodno predavanje

10. 10.

Predavanje

17. 10.

ni predavanja

22. 10.

Projekt: Tokio 2020

skupaj s tipografskimi predavanji (v P-201)

24. 10.

Predavanje

o fotografiranju predmetov in modelov

31. 11.

ni predavanja

7. 11.

Projekt: Tokio 2020

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

zaslonka, čas, občutljivost … + osnove studia

pregled in korekture
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14. 11.

Fotografiranje iz zraka

predavanje in vaje skupaj na terenu

21. 11.

Analiza fotografij predmetov

izbor fotografij z vaj

28. 11.

Vabljeno predavanje

predavatelj bo sporočen kasneje

5. 12.

Predavanje

zgodovinski pregled kamer in trendi

12. 12.

Vabljeno predavanje

predavatelj bo sporočen kasneje

19. 12.

ni predavanja

26. 12.

ni predavanja

2. 1.

ni predavanja

9. 1.

Projekt: Tokio 2020

pregled in korekture

16. 1.

Analiza fotografij portreta in figure

izbor fotografij z vaj

23. 1.

Analiza fotografij aktov

izbor fotografij z vaj

Poleg predvidenih terminov predavanj bodo potekale tudi individualne korekture vaših izdelkov. Objavljeni
termini se lahko spremenijo.
Vaje+
V zvezi z izvedbo vaj se obrnite na Veroniko Štampfl in Andreja Učakarja.
Projektna naloga: Tokio 2020+
Vsebina v pripravi.
Izpitna naloga+
Izpitna naloga za študijsko leto 2019/20 bo objavljena sredi zimskega semestra.
Opozorilo za študente preteklih let, ki izpita pri Fotografiji 2 še niste opravili: način izvedbe izpita je
spremenjen. Izdelati je potrebno izpitno nalogo in jo ob izpitnem roku osebno oddati.

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