Temat: O historii fotografii i jej rodzajach.
1. Fotografia zaczęła się w XIX wieku. Na pewno? Już tysiąc lat temu arabski
naukowiec Alhazen powielał obrazy za pomocą camera obscura. 500 lat później na
scenie pojawił się Leonardo da Vinci, a w XIX wieku dokonano kolejnych innowacji.
Eva Timothy śledzi rozwój fotografii od najbardziej prymitywnych aparatów do ich
wszechobecnego użycia w dzisiejszych czasach. Lekcja Evy Timothy, animacja
stworzona przez London Squared Productions.https://www.youtube.com/watch?v=XaGUL8B-BrE
https://histmag.org/Historia-fotografii-jak-nauczylismy-sie-zatrzymywac-czas-16597
2.Rodzaje fotografii:

Ze względu na typ fotografowanego obiektu wyróżnić można:
fotografię portretową
fotografię okolicznościową
fotografię krajobrazową
fotografię przyrodniczą
Ze względu na miejsce, w którym fotografuje się obiekt wyróżnić można:
fotografię plenerową
fotografię studyjną
fotografię wewnątrz budynku
Ze względu na przeznaczenie wykonywanych fotografii wyróżnić można:
fotografię użytkową
fotografię artystyczną
Powyżej wymienione podziały to tylko przykłady istniejących typów
fotografii, tak naprawdę jest ich o wiele więcej, a konkretne kategorie mogą
dzielić się na jeszcze więcej podkategorii, a poszczególne podkategorie przenikać
się wzajemnie...Gdyby chcieć wymienić wszystkie typy fotografii...Nie starczyłoby
miejsca i czasu, szczególnie, że dziedzina ta nieustannie się rozwija, ale warto
wiedzieć z jakimi nazwami, z jakimi typami fotografii, oprócz wymienionych
wcześniej możemy się spotkać.
Wyróżnia się zatem między innymi:

fotografia lotnicza

fotografia prasowa
fotografia naukowa
fotografia mody
fotografia dokumentalna
fotografia reportażowa

fotografia kosmiczna
fotografia komercyjna / reklamowa
fotografia ślubna
fotografia dziecięca
fotografia mody

A o co chodzi z przenikaniem się podkategorii? Otóż każdy z typów z
powodzeniem dałoby się zaliczyć do różnych kategorii – dla przykładu: fotografię
dziecięcą włączyć można do kategorii fotografii portretowej, natomiast fotografię
reklamową do kategorii fotografii użytkowej i tak dalej...Aby orientować się w
tych podziałach, przenikaniach i rodzajach na sto procent, należałoby zajrzeć
nieco głębiej i przyjrzeć się każdemu typowi fotografii z osobna – to już jedna
należy do Ciebie, do fotografa - to Ty bowiem decydujesz który z nich najbardziej
odpowiada Twoim potrzebom i zamiłowaniom.
... Nie jest sztuką bowiem znajomość wszystkich typów fotografii
poprzez ich wymienienie i opisanie nie wiedząc właściwie co tak
naprawdę się za nimi kryje - sztuką jest rzeczywiście znać się na jednym
bądź na kilku z typów i wykonywać zdjęcia, jakie będą zachwycać i przy
których będzie się chciało zatrzymać na dłużej...
-zajrzyj tutaj: https://bokehphotos.pl/rodzaje-fotografii-jakie-powinno-sie-znac/-

3. https://www.youtube.com/watch?v=g-I9z4mFjQY- #Kopernikwdomu własna camera obscura -może też spróbujesz sobie zrobić...

The Royal Meteorological Society przyznało nagrody najlepszym fotografiom
pokazującym zjawiska pogodowe. Fotografem roku został Gareth Mon Jones,
który uchwycił morze chmur w północnej Walii.

Co roku jury konkursu Comedy Wildlife Photography Awards wybiera najśmieszniejsze
zdjęcia w kategorii dzikiej natury.

Historia Fong Chan Onna z Malezji pokazuje, że nigdy nie jest za późno na pasję, i nigdy człowiek nie jest za
stary, by fotografować. Mężczyzna już po raz drugi wygrał prestiżowy konkurs Photographer of the Year,
organizowany przez The Societies. Brawa dla niego za wytrwałość!

