FOTOKLUBBEN KRONBORG

INVITATION TIL KURSUS
FOTOGRAFIER AF BILLEDKUNSTNERE
Fotoklubben Kronborg afholder i marts et kursus over 2 lørdage, hvor det handler om at tage
fotos på en helt anden måde. Lisa Strömbeck, som er udøvende billedkunstner og underviser
på Holbæk Kunsthøjskole, kommer og fortæller os om en helt anden måde at tage billeder på.
Vi skal bl.a. arbejde med iscenesat fotografi. Og hvad det er, kommer vi ind på, ligesom vii
hver især, til den sidste kursusdag, skal aflevere et eller flere iscenesatte fotos.

HVOR – HVORNÅR – HVAD
Datoer

Lørdag den 09. marts. 2013.
Lørdag den 16 marts 2013.

Tilmeldingsfrist

Senest lørdag den 23. februar 2013 (vigtig)
Når man tilmelder sig, er det vigtig at gøre op med sig selv, om man
ønsker at være med til at fotografere og lave de billeder som man
bliver bedt om at tage og efterfølgende bliver bedt om at
kommentere.
Kurset er ikke beregnet på blot at se på.
Da vi ikke kan være ubegrænset antal deltagerer, har de der har
forhåndstilmeldt sig samt de der deltager begge dage 1. prioritet. Vi
kan max være 20.

Tilmelding sendes til

Steen Aage Nielsen: steen_ag@hotmail.com

Mødested

Fællessalen i Fiolgade

Mødetidspunkt

d. 9.3 fra Kl. 10.00-16.00,
d. 16.03 fra 10.00-15.00

Medbring

Kamera
Madpakke og drikkelse

Emnet

Kreativ fotografering set ud fra en kunstners synsvinkel

Billeder som tages

Billeder vises på vor projektor og skal derfor ikke printes

Underviser

Lisa Strömbeck (www.lisastrombeck.com)

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål ang. kurset kan stilles til Steen Aage på mailen
steen_ag@hotmail.com

AFVIKLING
Vi mødes vi i Fællessalen i Fiolgade
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Fotografier af billedkunstnere
Program 1. lørdag 10-16
1. 10.00-11.00 Præsentation
Kort præsentation af Lisa og hendes værker samt kort om hvad vi skal igennem
2. 11.00-12.00 Praktik med kamera
Opgave med praktisk øvelser med kamera hvor der skal tages manuelle rigtigt under og
overeksponerede billeder. Opgave kan løses i byen

3. 12.00-12.30 Frokost
(under denne lægges et billede fra hver ind på PC)
4. 12.30-14.00 Billedanalyse
Hver vælger et over/underbelyst billede som lægges ind på PC for fælles gennemgang af billederne
hvor deltagere skal beskrive andres billeder.
5. 14.00-16.00 Iscenesat fotografi
Gennemgang af iscenesat fotografi. Hvad er det.
Berømte kunstfotografer
Opgave til den kommende lørdag: Tag et eller flere billeder som iscenesat fotografi

Program 2. lørdag 10-16
1. 10.00-12.00 Fotogennemgang
Gennemgang af iscenesatte fotografier fra hjemmeopgaven. (skal være downloadet fredag) hvor vi
skal beskrive andres billeder (god øvelse).
Brug din fantasi. Lær at beskrive hvad du ser. Her lærer du meget, da du hører hvad andre ser i dine
billeder.
2. 12.00-12.30 Frokost
3. 12.30-14.00 Fotogennemgang fortsat
4. 14.00-14.30 Foredrag om anerkendte kunstnere
Foredrag og visning af fantastiske billeder af kunstnere der arbejder med iscenesat fotografi.
5. 14.30-15.00 Afslutning

Henvisninger til fotografer
Fotograf

Link til hjemmeside

Jeff Wall

http://www.artic.edu/aic/exhibitions/jeff_wall/index.html

Cindy
Sherman

http://www.cindysherman.com/art.shtml

Andreas
Gursky

http://www.information.dk/fotobloggen/290981

Annie
Leibovitz

http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/episodes/annie-leibovitz/photo-gallery/19/

Gregory
Crewdson

http://digital-photography.wonderhowto.com/how-to/take-photographs-like-gregorycrewdson-242834/

Charlotte
Haslund
Christensen

http://www.charlottehaslund.com/works/index-grid-2.php?natives__the_danes

Irina Werning

http://irinawerning.com/index.php?/chini/chini-project/

Elina
Brotherus

http://www.profinart.com/fineArtDetail.aspx?cd_artist=5

Laurel
Nakadate

http://www.nakadate.net/

Astrid Kruse
Jensen

http://www.astridkrusejensen.com/works/index.php?Disappearing_into_the_past?imag
e=0

Annika von
Hausswolf

http://www.annikavonhausswolff.com/

Susanne
Hesselberg

http://trendland.com/susanna-hesselberg-art-photography/#

Robert
Mapplethorp
e

http://www.mapplethorpe.org/

