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Kennarar:

Gunnar Leifur Jónasson

Skóli:

Upplýsingatækniskólinn

Skólastjóri:

Kristín Þóra Bærings Kristjánsdóttir

Áfangalýsing:

LJÓS2LJ04BU

Svart/hvít ljósmyndun og portfolio

Áfanginn byggist á þjálfun í vinnslu svarthvítra mynda í myrkraherbergi. Farið er skipulega í
gegnum mismunandi aðferðir og útfærslur í framleiðsluferli svarthvítra ljósmynda að lokinni
myndatöku til fullunninna mynda. Vinnuaðferðir í myrkraherbergi eru kenndar; að framkalla
filmur, stækka myndir og bæta fyrir birtingu með íteikningu (retusi). Upplíming og
mismunandi frágangur skoðaður. Hvernig skurður og stærð myndar hafa áhrif á merkingu
hennar og hvernig samspil myndatexta og myndar getur orðið áhrifaríkt í framsetningu.
Skoðað er hvernig mismunandi frágangur hefur áhrif á lokaútkomu mynda. Áhersla er lögð
á vandaða vinnu við vinnslu á svarthvítum ljósmyndum sem fullgildum miðli, tækni eða
aðferð í listrænni myndsköpun. Kennt er að líma upp ljósmyndir. Í áfanganum vinna
nemendur einnig að vinnubók eða portfolio þar sem þeir þurfa að rýna í eigin verk og velja
það besta. Áhersla er lögð á listrænan þátt svarthvítra mynda.
Um markmið, kennslubúnað og kennslufyrirkomulag vísast í námskrá. Um vikudaga og tímasetningu
innan hverrar viku vísast til stundatöflu í Innu.
Námsmat:
Matshlutar

Lýsing matshluta

Verkefni 1-4

Skilningur, þátttaka – tileinkun og framkvæmd

40

Verkefni 5-7

Ljósmyndun, frágangur og fagmennska við úrlausn

30

Lokaverkefni

Uppsetning, frágangur og efnistök

30

Samtals:

Vægi

100%

Annað
Allir matsþættir eru lagðir fyrir í Innu. Úrlausnum og sundurliðuðum einkunnum verður skilað í Innu
á því formi sem best hentar.
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Áætlun:
Tímabil

Námsefni (verklegt og bóklegt)

Heimavinna/verkefni

Vægi
matshl.
%

Vika

Dags.

34

19.08.-25.08.

Kennsla hefst 20.08.

26.08.-01.09.

Kynning á önninni og tilhögun námsins.
Kynning á svarthvítu ferli

Verkefni 1 – stutt lýsing á
filmuframköllun

10

36

02.09.-08.09.

Kynning á pappírsframköllun

Verkefni 2 – stutt lýsing á
pappírsframköllun

10

37

09.09.-15.09.

Eftirtaka – filma / pappír

38

16.09.-22.09.

Skil og frágangur á unnum myndum

Verkefni 3 – skil mynda og
frágangur úr fyrri
verkefnum.

10

39

23.09.-29.09.

Framköllun og vinnsla – digital / myrkur
Form og áferð – pappírsgerðir - frálag

Verkefni 4 – Notkun
meðhöndlun og
möguleikar frálags.

10

40

30.09.-06.10.

Framköllun og vinnsla – digital / myrkur

41

07.10.-13.10.

Námsmat og endurgjöf

TAKAMYNDIR ;)

42

14.10.-20.10.

Vinnsla/prentun/framköllun – portrait /
studio

Verkefni 5

10

43

21.10.-27.10.

Upplíming – frágangur – vinnsla – skil

44

28.10.-03.11.

Vinnsla/prentun/framköllun – uppstilling /
hlutur

Verkefni 6

10

45

04.11.-10.11.

Vinnsla/prentun/framköllun - landslag

Verkefni 7

10

46

11.11.-17.11.

Upplíming – frágangur – vinnsla – skil

47

18.11.-24.11.

Framköllun vs. Digital - umræður

Verkefni 8- lokaverkefni

30

48

25.11.-01.12.

Framköllun vs. Digital - frágangur - bók

Verkefni 8

49

02.12.-08.12.

Lokaverkefni - skil

Skil - lokaverkefnis

50

09.12.-15.12.

Námsmat og endurgjöf

51

16.12.-22.12.

Námsmat/endurgjöf og birting einkunna mánudaginn
17.12.

35

Athugið: Með vikunúmeri er átt við vikur ársins (eins og á dagatalinu)

1.1
Námsgögn

Upplýsingar um námsgögn er að finna í Innu.
Æskilegt er að nemendur séu með fartölvu.

Annað,
t.d. öryggisbúnaður
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