Fotografering
Vi behöver alla då och då presentera våra arbeten – på olika sätt, i olika sammanhang
och i många olika medier. Ett bra foto är då nödvändigt. Vi kan fråga en professionell
fotografera att göra det eller vi kan göra det själv.
För att ta ett bra foto av ditt arbete och att sedan bearbeta det behöver du
• en digitalkamera
• ett stativ
• en bra bakgrund
• en dator - en PC eller laptop
• en skrivare

Digitalkamera
Idag finns det så många bra digitalkameror. Välj en som känns bra i din hand. En
kamera med 12 megapixlar eller fler göra ett bra foto. Köp den dyraste Du har råd till.
Undvik att använda kameran i mobiltelefonen eller surfplattan. Det kan bli utmärkta
foton, men din hand kommer inte vara stabil nog för den här typen av foto.
Läs instruktionerna och ta mycket bilder. Det är det bästa sättet att lära känna din
kamera och vad den kan gör för dig.

Stativ
Du tar de bästa bilderna med kameran monterad på ett stativ. Det är ett billigt och
mycket användbart verktyg.
Det finns även bra stativ till mobiltelefon och surfplatta.

Utomhusfoton
Fotografera dina objekt utomhus på morgonen mellan kl 10-13 en molnig dag. En dag
utan sol och inga skuggor kommer att reflektera färgerna bäst.
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Inomhusfoton
För att fotografera inomhus kan du behöva blixtljus och separata lampor.

Bakgrund
För målningar fungerar alltid en off-white eller ljusgrå bakgrund. Andra färger kan vara
användbara för speciella ändamål.
Investera gärna i en matt kartong i A1-format. Tar du hand om den väl håller den i
många år.

Fotot
Placera kameran exakt framför målningen eller objektet. Målningens/objektets sidor
ska vara parallella med kameraögat.
Använd kamerans maximala megapixlar och ett lågt ISO-tal.

Din dator
Ju större och bättre skärm du har, desto lättare är det att arbeta med bilderna.
En vanlig PC eller laptop har 2 eller 3 program redan installerade för att bearbeta dina
foton, t ex Microsoft Office Picture Manager, Windows Photo Gallery, Paint.
Du kan också köpa ett fotobehandlingsprogram som Photoshop eller Photoshop
Elements, eller ladda ner ett program från Internet. Många är gratis
Din nya kamera kan också ha ett program som levereras tillsammans med kameran på
en CD eller kan hämtas via leverantörens hemsida.
Välj ett program och lära dig det genom att använda det mycket!
Överför dina bilder till din dator eller laptop. Lägg dem i en fil med dagens datum
och / eller namnet på ditt arbete, ex 2017 05 01 Landscape.

Ditt program
Öppna ditt foto med ditt fotobehandlingsprogram.
• Titta noga på din bild.
• Klipp ut = beskär det. Ta bort all onödig bakgrund.
• Kontrollera färger, ljusstyrka och kontrast, skuggor. Korrigera.
• Lägg till ditt namn på bilden, © Anna Andersson och eventuellt ditt katalognummer.
• Spara det med ett annat namn eller nummer, 2014 05 01 Landskap 2.

Skrivare
Det finns två typer av skrivare
• allt-i-ett, med skrivare, skanner etc.
• fotoskrivare
Om du skriver ut många textdokument är en allt-i-ett skrivare ett bra alternativ. Om du
har råd med det, kommer en fotoprinter att skriva ut rikare bilder men de kommer
också att kosta mer. Välj den som passar dig.
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