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ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZPĒTE un FOTOFIKSĀCIJA

UZDEVUMI:

MĒRĶIS: Apgūt projektējamās platības esošās situācĳas izpētes un fotofiksācĳas procesu un

spēt to noformēt atbilstoši projektēšanas uzdevumam.

Izkopt prasmes analizēt un izdarīt secinājumus par telpu, interjera detaļām, funkci%

jām un to sakarībām interjera dizaina kontekstā.

Veikt projektējamā objekta izpēti un analīzi, izdarīt secinājumus un tos

piefiksēt.

Veikt secīgu telpu un interjera detaļu fotofiksācĳu.

Iegūtajiem attēliem pievienot komentārus un noformēt tos ievietošanai pro%

jekta izpētes sadaļā.

Skaidri un kodolīgi noformulēt attēlus papildinošo tekstuālo daļu.



ESOŠĀS SITUĀCIJAS IZPĒTE un FOTOFIKSĀCIJA

Esošās situācĳas fotofiksācĳu veic secīgi, sākot no telpas galvenās

ieejas, fiksējot interjera raksturīgākos elementus, sienu, logu, durvju

novietojumu u.c.. Uzskaita esošās vēsturiskās detaļas, ja tādas ir.

Attēlus, kuros redzamā informācĳa varētu būt noderīga vai saistīta ar

turpmāk projektā risinātajām detaļām, noformē uz vienas vai vairākām

lapām.

Attēlus nummurē un izvieto lapā līdzīgā secībā kā fotofiksācĳa veikta.

Uz lapas, brīvā vietā, izvieto arī nelielu, vispārīgu telpu plānojuma

shēmu.

Shēmā norāda punktu, kas apzīmē fotogrāfa atrašanās vietu foto!

grafēšanas brīdī, bultu, kas norāda skatupunkta virzienu un aptuvenu

skata leņķa platumu un nummuru.

Katram attēlam pievieno nosaukumu, attiecīgo nummuru un kodolīgu

analīzi par apdares materiāliem, apgaismojumu, telpu novietojumu pret

debespusēm, mēbelēm, inventāru, zonām un citām interjera detaļām,

kuras būtu noderīgas saistībā ar turpmāku interjera projekta izstrādi.

Kādēļ: Kā:
Uzsākot darbu pie interjera pro!

jekta izstrādes esošai ēkai,

telpām nepieciešams veikt esošās

situācĳas izpēti, analīzi un fo!

tofiksācĳu, lai definētu darba

uzdevumu un iespējamo apjomu,

paredzētu iespējamās izmaiņas

telpās vai konstatētu apstākļus

kas būs jāņem vērā izstrādājot in!

terjera projektu (piemēram, vēs!

turiskas detaļas, ēkas arhitekton!

iskās ipašības, telpu izvietojums,

specifiskas funkcĳas u.c.).



Att.3. LABIERĪCĪBAS
telpā veikts kosmētiskais remonts. Grīdas un sienu apda!
rei izmantotas flīzes. Aiz piekārto griestu konstrukcijas
izvietota ventilācija.
(foto - Z.Lapiņa, 2018.)

Att.2. KĀPNES ĒKAS ZIEMEĻU DAĻĀ
Ēkas ziemeļu daļas kāpņu telpā saglabājušās koka kāpnes un dēļu
grīdas segums. Atsegta jumta konstrukcija. Nevienmērīgs sienu
krāsojums. Vietām redzamais senākais sienu krāsojums nav
vēsturisks.
(foto - Z.Lapiņa, 2018.)"

Att.1. KĀPŅU DEKORATĪVIE ELEMENTI
Ieejas zonā saglabājušies daļēji restaurēti koka kāpņu, griestu
un sienu dekoratīvi rotājumi, krāsoti brūnos toņos. Iespēju
robežās tos saglabāt un iekļaut interjera projektā.
(foto - Z.Lapiņa, 2018.)

Att.2. PODIŅU KRĀSNS
lielajā zālē saglabājusies nefunkcionējoša keramikas
podiņu krāsns, virs glazūras krāsota ar alkīda krāsu bēšā
tonī. Grīdas segums demontēts, grīdas konstrukcija
daļēji saglabājusies. Vietām sienu apmetums nodrupis
atsedzot ķieģeļu sienas. (foto - Z.Lapiņa, 2018.)"

Fotofiksācijas shēma
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS FOTOFIKSĀCIJA



ATTĒLU APSTRĀDE
Pirms fotoattēlus iekļauj projekta mapē, jāpārliecinās, ka tie ir

atbilstošā kvalitātē, jāuzlabo attēla kontrasts, jānokadrē neva!
jadzīgais, vai jāizkadrē svarīgākais. Attēlus pirms drukāšanas noteik!
ti ieteicams pagaišināt, jo drukājot foto attēli mēdz izdrukāties
tumšāki (1;2).

Lai veidotu esošās situācĳas izpēti uztveramāku, attēlos var
atzīmēt detalizētāk lietas, kas tiek uzsvērtas risinot projektu.

ATTĒLU KOMPOZĪCĲA
Objektu apsekojot, katru telpu nepieciešams sabildēt kop!

skatā no visām pusēm, kā arī ietvert detaļu foto attēlus (palodze,
karnīze, dekoratīvi elementi, logu dalījums). Iespēju robežās ne!
pieciešams attēlos fiksēt arī esošās situācĳas apdares materiālus
(grīdas iesegumi zem paklājiem, logu materiāli, tapetes, linolejs
u.c.).

Bildējot esošo situācĳu, ieteicams pievērst uzmanību, lai
fotoattēlā vertikālās plaknes būtu paralēli kadra malām. Lai visas
vertikālās sienas vienmēr ir vertikālas (3;4). Ja to nav iespējams
paredzēt bildējot, tās ieteicams būtu noregulēt vertikālas attēlu pē!
capstrādē (Adobe Photoshop).

IZVIETOŠANA LAPĀ
Attēlus nepieciešams nummurēt, piešķirot katram unikālu

numuru. Katram attēlam klāt jāmin arī attiecīgās telpas nosaukums
un fotogrāfijas autors, gads. Uz lapas izkārtot ne vairāk par 2 - 8
attēliem, lai tie būtu uztveramā izmērā.

(1) pārāk tumšs attēls

(3) vertikāles jāizlīdzina paralēli
attēla malām, lai tie nebūtu deformēti
un neradītu nepareizu priekštatu

(3) vertikālās līnĳas ir vertikālas

(2) pagaišināts attēls,
sagatavots drukai

FOTOFIKSĀCIJAS NOFORMĒŠANA


