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Allmänt
Detta är en kurs som tar fotografin ett (eller två) steg vidare. Kursen innehåller allt från Gästföreläsare, studiebesök och eget arbete med analoga och digitala metoder.
Ett av fotografins grundläggande karaktärsdrag är att kameran har förmågan att stanna upp en rörelse som vi inte kan uppfatta med våra ögon. I någon mån synliggörs alltid något subliminalt när vi
fotograferar, något som ligger bortom vårt vetande. Den här kursen tar sin utgångspunkt i det instrumentella användandet av fotografi i en vetenskaplig kontext och för den vidare ut i det okända.
Vi kommer undersöka ljus som våra ögon inte kan uppfatta i infrarödspektrum till ultraviolett och undersöka fotografins relation till verkligheter genom ex. forensisk fotografi och astrofotografi.
Innehåll i stora drag, ytterligare moment tillkommer:
• Praktiskt samt teoretiskt inriktade föreläsningar
• Studiebesök inom vitt skilda fält
• Fotografering med specialanpassade kameror
• Verkstadsintroduktioner (bildframställning)
• Bildbehandling

Kursen kommer ge deltagaren förutsättning att inrikta sig på en eller flera tekniker av de som behandlas.
Redovisning sker sista kursdagen i form av utställning.

Kurskrav
Aktivt deltagande i undervisningen, inlämnande av praktiska delexaminationsuppgifter samt avslutad
kursuppgift sista kursdag.

Kursens upplägg
Undervisningen sker huvudsakligen i form av introduktioner, laborationer och praktiska gemensamma och individuella övningar.

Examination
Kontinuerlig examination i de olika kursmomenten sker i verkstäderna där studenten använder sig
av, genomför och tillämpar kursens tekniker i verkstadsarbetet. Studenterna redogör muntligt och
visuellt för den egna processen inför de andra studenterna.
Som betyg används Godkänt eller Icke godkänt.

Betygskriterier
För godkänt resultat krävs:
• Att studenten har slutfört och redovisat obligatoriska praktiska övningsuppgifter.
• Inlämning av uppgift i samband med avslutande moment.
Studenterna som pga av bristande delaktighet i kursen/ inte lämnat in uppgifter, inte fått godkänt på
kursen bör gå om kursen i sin helhet vid nästa möjliga kursstart. Muntlig och praktisk tentamen utifrån uppgifter kan eventuellt ersätta nytt kursdeltagande.

