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Super! Výstava.

STUDENTI FOTÍ SKLO, PORCELÁN, JÍDLO...
A CO VY?

FOTOGRAFIE 
(NENÍ) 
PRO KAŽDÉHO

VYZKOUŠEJTE SI V IMPROVIZOVANÉM ATELIÉRU PRÁCI FOTOGRAFA 

SUPŠ
KARLOVY VARY

Vyzkoušejte si práci fotografa!
Tentokrát zveme Vás a vaše žáky na dobrodružnou výpravu světem fotografie 
v naší galerii SUPERMARKET wc.

Cíleně nabízíme programy zaměřené na 4. a 5. ročníky ZŠ, které mají téma design  
v náplni RVP. Starším žákům nabízíme možnost lépe se seznámit a orientovat  
v oblasti designu a následně se jednodušší cestou rozhodnout pro vysněný výtvarný, 
užitý nebo průmyslový obor na SŠ. 
Seznámíme vás s galerií, galerijním prostředím s oblastí designu, rozdílem mezi  
designem a uměním, designovým myšlením a procesem a světem fantazie a tvořivosti.
Dílny nabízíme i v anglickém a německém jazyce. 
-------------------------------------------------------------------------------

VÝSTAVA: Fotografie (není) pro každého

OBSAH VÝSTAVY: 
V rámci výstavy užité fotografie SUPŠ Karlovy Vary nabízíme foto dílnu v improvizova-
ném ateliéru, kde si žáci mohou vyzkoušet práci fotografa - nasvítit si model, vybrat 
foto pozadí, zajímavé oblečení a doplňky. A především vymyslet celkové aranžování  
a komponování fotografie. Můžete si donést i vlastní doplňky. Výsledkem může být 
digitální fotografie nebo polaroid/instax fotografie, kterou si odnesete hned domů. 

STRUČNÝ POPIS PROGRAMU: 
•	 Seznámení s výstavou
•	 Prezentace vývoje fotografie a krok za krokem od zmáčnuktí spouště po její  

prezentaci např. v novinách
•	 Přiblížení tématu designové myšlení a designový proces pro tvorbu
•	 Fotodílna

ČASOVÁ DOTACE:  90 minut

CENA ZA ŽÁKA: 35 Kč

TERMÍNY: od 1. 3. - 30. 3. 2016

V galerii se vám vždy bude věnovat proškolený a vzdělaný lektor a personál. Dílny je možné přizpůsobit 
vašim potřebám.

TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE ŽÁKY!  tel.: 732 755 619, e-mail: pro@tebe.cz
-------------------------------------------------------------------------------

další nabídku workshopů nejdete na našich stránkách: http://www.supermarketwc.cz/dilny

náměstí Republiky 1 , 360 01 Karlovy Vary, www.supermarketwc.cz, fcb: SUPERMARKET wcSUPERMARKET wc
Super! Galerie.


