12 godz. – kurs specjalistyczny – czerwiec 2015

Korekta barwna zdj!" do druku
Twój klient !"da jako#ci, dostarczy$ fatalny materia$ foto. – Co zrobi%?
Dla kogo kurs? dla grafików DTP pos$uguj"cych si& sprawnie Photoshopem, fotografów, grafików
aplikuj"cych do pracy w wydawnictwach, agencjach reklamowych i studiach fotograficznych
Termin: 20 czerwca (sobota) i 21 czerwca 2015 r. (niedziela) godz. 9.00 do 14.00
Miejsce: sala komputerowa „Publishing School” w Krakowie, ul. Grzegórzecka 79 (klimatyzacja, kawa)
Prowadzi: mgr Ludmi$a Miko$ajczyk – grafik DTP
specjalizuje si& w edycji ilustrowanych publikacji ksi"!kowych, w tym korekcji materia$u foto
Program:

1. Ocena jako#ci zdj&cia i jego przydatno#ci pod k"tem mo!liwo#ci technik drukowych
2. Ustalenie zakresu koniecznej interwencji korekcyjnej w Adobe Photoshop
3. Wybór narz&dzi korekcyjnych:
• próbkowanie koloru (rozmiar próbki)
• zasada korekcji kana$ów CMYK
• narz&dzia z grupy dopasowania, warstwy dopasowania
• tryby mieszania warstw, maski na warstwach, p&dzel mieszaj"cy
4. Prawid$owe i ergonomiczne eliminowanie podstawowych b$&dów: rozdzielczo#%, wymiary obrazu,
kadrowanie
5. Ujednolicanie odcieni skóry
6. Podbijanie nasycenia kolorów z zachowaniem naturalno#ci koloru skóry
7. Usuwanie zafa$szowa' kolorystycznych wynikaj"cych z u!ycia w trakcie fotografowania (róde$ #wiat$a
o ró!nej temperaturze barwowej (flesz, jarzeniówki itd.)
8. Mo!liwo#ci uzyskiwania kilku wybranych efektów specjalnych u!ytecznych w fotografii reklamowej
kierowanej do drukowania
9. Obróbka portretu studyjnego
• metoda frequency split (praca z cz&stotliwo#ciami)
• korekta kszta$tu ust (przyk$ady)
• usuwanie odstaj"cych w$osów
• korekta kolorystyczna
• zmiana koloru t$a
• zwi&kszenie kontrastu metod" czarno-bia$ej warstwy
• u!ycie narz&dzi dodge & burn (rozja#nianie, #ciemnianie)
• tabela kolorów skóry wg von Luschana
10. Konwersja do CMYK, podgl"d jako#ci finalnej

Zg$oszenia i wp$aty: do 12 czerwca 2015 r. (pi"tek)
Ilo#% uczestników: min. 5 osób, max. 9 osób
Koszt: 440 z$ brutto

Certyfikat: oznaczony hologramem “Publishing School“
Kontakt: krystyna@publishingschool.pl

tel. 504-06-86-26

Dane do przelewu: Policealna Szko$a Publishing School, 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 79
nr konta: 07 1910 1048 2117 0607 5842 0001
\

za wp$aty szko$a wystawia faktury dla firm i osób prywatnych

